
Věc: Oponentský osudek  

Předmětem posudku je bakalářská práce „Agresivita podzemní vody a její ovlivnění geologickým 

prostředím“. Práce byla zpracována na Univerzitě Karlově v Praze na Přírodovědecké fakultě. 

Autorem práce je Jiří Štěpán, student studijního programu Geologie, studijního oboru Geologie. Práci 

předložil v květnu 2015. Vedoucím práce je RNDr. Jan Král. 

Práce se zabývá agresivitou podzemní vody na území Prahy s ohledem na geologické složení. Územně 

je zájmový areál vymezen listy map 1:5000 č. 7-2 a 7-3. Na začátku práce je stručně a výstižně popsán 

geologický vývoj v zájmové oblasti od proterozoika po kvartér a specifikace přítomných geologických 

souvrství. Jádrem práce je z rozborů vzorků podzemní vody z vybraných archivních vrtů zhodnotit 

agresivitu prostředí. Jedná se o zhodnocení koncentrace některých agresivních látek uvedených 

v normě ČSN EN206 (Beton - specifikace, vlastnosti, výroba a shoda) – jmenovitě síranů, oxidu 

uhličitého, pH a koncentrace kationtů hořčíku. V případě amonných kationtů, které jsou v  normě 

také uváděny, autor pouze konstatuje, že jeho koncentrace „nebyly v rozborech stanoveny“ a na 

základě rešerše, že jeho koncentrace „nesou v ordovických horninách významné“ Z textu není patrné, 

zda v jiných souvrstvích významné jsou a co výraz „významné“ znamená (zda se jedná o koncentrace 

ve stupni NA z hlediska ČSN EN 206).  A je skutečností, že v žádném z použitých archivních vrtů nebyla 

agresivita amonných kationtů stanovena? V tabulce 3 jsou tabelárně shrnuty souřadnice použitých 

archivních vrtů. Polohopisné v systému S-JTSK a výškopisné v „m n. m.“ Z tabulky ani souvisejícího 

textu není patrné, zda se jedná o výšku nad Balem po vyrovnání nebo jinou, zda jsou všechny archivní 

vrty v tomto systému zaměřeny. Pokud ne, chybí komentář, jak si s odlišnými systémy autor poradil a 

jak je sjednotil. V diskuzi je pro zhodnocení poměrů použito systému tabulek. Možná by pro čtenáře 

bylo přehlednější použít nějaký systém grafů, nebo vyobrazení koncentrací v situaci nebo v řezu. 

V geologickém řezu A-A´ (příloha 4) je sice formou terčů nad zhlavím vrtů zobrazena koncentrace 

agresivních látek, ale možná by bylo vhodnější šrafou nebo barvou zobrazit v další příloze koncentraci 

látek v plochách jednotlivých souvrství. Skladba geologického prostředí totiž, jak autor konstatuje, 

má zásadní vliv na koncentraci agresivních látek. 

Student prokázal na vysoké úrovni schopnosti pro zpracování bakalářské práce. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji přes uvedené připomínky k obhajobě se známkou 

výborně. 

 

 

 

V Praze dne 4.6.2015        Mgr. Richard Malát 


