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Oponentský posudek 

doktorské disertační práce 
 

Doktorand:  Mgr. Tomáš Lipanský 

Téma:  Dlouhodobý režim proudění podzemních vod v hlubokých pánevních 

kolektorech na příkladu ovlivnění hydrogeologických poměrů české 

křídové pánve hornickou činností v okolí Stráže pod Ralskem 

 

Dopisem doc. RNDr. Zbyňka Hrkala, CSc., předsedy komise pro obhajobu disertační práce 

ze dne 17.8. 2016 jsem byla požádána o vypracování oponentského posudku výše uvedené 

doktorské disertační práce, předložené k obhajobě v doktorském studijním programu Aplikovaná 

geologie. 

 Disertační doktorská práce má 110 stran textu včetně literatury. Práce je rozdělena do 10 

hlavních kapitol a má logickou, vyváženou strukturu. Struktura práce splňuje veškeré formální 

požadavky kladené na práce tohoto typu.  

V 1. kapitole disertant představuje strukturu práce a hlavní cíl práce. Tímto cílem je popis 

režimu proudění ve vícekolektorových systémech v dlouhodobém časovém horizontu se zaměřením 

na ovlivnění přirozeného režimu podzemních vod výraznými antropogenními zásahy, a to 

konkrétně hlubinnou těžbou uranového ložiska a loužením in-situ (ISL). Autor práce konstatuje, že 

přestože se jedná o území s velmi podrobnou prozkoumaností, regionální rozsah ovlivnění 

podzemních vod z hlediska kvantitativního nebyl dosud uspokojivě popsán. Autor pouhým výčtem 

zmiňuje tematicky blízké práce se zaměřením na regionálně a geologicky blízké Německo. Je 

nepopiratelnou pravdou, že v rámci problematiky dopadů odvodňování dolů na režim podzemních 

vod je zpravidla detailněji řešena užší zájmová oblast. Přesto jsem přesvědčena, že práce zabývající 

se regionálními dopady odvodňování dolů ať už radioaktivních či jiných surovin v sedimentárních 

vícekolektorových systémech jsou v literatuře k dispozici a že bylo možno věnovat této skutečnosti 

v rámci zpracování doktorské práce větší pozornost. Přinejmenším by bylo možno porovnat 

metodické přístupy k řešení problematiky.    

Druhá kapitola se věnuje charakteristice území z hlediska přírodních poměrů. Součástí 

kapitoly je i stručná historie průzkumných prací a těžby radioaktivních surovin. Vzhledem 

k stěžejnímu významu popisu antropogenních zásahů by bylo logické tuto podkapitolu zařadit na 

vyšší úroveň hlavní kapitoly. Obecně je možno konstatovat, že se autor vyrovnal se zpracováním  
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této rešeršní části práce velmi dobře. Je evidentní, že vzhledem k prozkoumanosti, těžebním 

aktivitám a vodohospodářskému významu české křídové pánve se regionálně geologickou a 

hydrogeologickou problematikou území zabývala řada autorů. Disertant podal na 25 stranách 

přehled poznatků velmi čtivým a logicky pojatým způsobem a prokázal schopnost práce 

s literaturou a excerpce podstatných skutečností bez zacházení do zavádějících detailů.  

Metodika práce je popsána ve 3. kapitole. Disertační práce je založena na statistickém a 

geostatistickém zpracování velkého množství údajů shromažďovaných podnikem uranového 

průmyslu od 60. let minulého století do současnosti (dnes pod správou DIAMO s.p.) a také daty 

ČHMÚ (a jeho předchůdci). Přes milion dat již vyžaduje databázové zpracování namísto 

tabulkových softwarů typu Excel. Autor práce neuvádí, jakým způsobem se se správou dat vyrovnal 

a zda data z různých zdrojů převedl do jednotné databáze. 

Ve 4. kapitole autor prezentuje významné momenty  související s antropogenními zásahy do 

hydraulického systému, které mají či mohly mít dopad na jeho vývoj. Kapitola je stručná, ale velmi 

přehledným způsobem prezentovaná. Autor prezentuje jak monitorovací síť DIAMO s.p., tak 

ČHMÚ a jejich časový vývoj. 

Zbývající kapitoly 6 až 10 představují těžiště disertační práce a shrnují výsledky zpracování 

dat. V kapitole 10 jsou dílčí výstupy shrnuty a autor se na základě statistického a geostatistického 

zpracování dat pokouší o predikce pravděpodobné doby zatápění směřující k obnovení původního 

hydraulického režimu ve struktuře. Na více místech práce autor zdůrazňuje, že jeho metodickým 

nástrojem není v současnosti široce využívané numerické modelování, ale že jeho výstupy mohou 

být použity pro kalibraci a validaci sestavených numerických modelů. Tento fakt je 

nezpochybnitelný. Je jen škoda, že disertant nesrovnal své výsledky s výsledky sestavených 

modelů. Z práce není ani zřejmé, jaký regionální rozsah hydraulické modely zpracovávané 

v minulých dekádách a využívané v současnosti měly, a zda se predikcí návratu k přirozenému 

režimu zabývaly. Bylo by přínosné, kdyby tyto informace disertant prezentoval při obhajobě práce. 

 

A. Aktuálnost zvoleného tématu 
 

 Doktorská disertační práce Mgr. Tomáše Lipankého zpracovává velmi aktuální téma 

dlouhodobého režimu proudění podzemních vod v hlubokých pánevních kolektorech a jeho 

narušení hornickou činností v oblasti Stráže pod Ralskem. Přínos práce je možno vidět v měřítku 

pozorování, kdy vzhledem k primárnímu zájmu sanace podzemních vod v oblasti ISL těžby, je 

většina studií zaměřena na užší zájmovou oblast. Transport znečištění v podzemních vodách je 

velmi dlouhodobý proces a advekce je jeho zásadní složkou. Proto také studium problematiky 

v regionálním měřítku přirozených okrajových podmínek hydrogeologické struktury je velmi 

důležité, jak ukazuje komunikace podzemní vody ve směru drenáže v rámci bloku, který autor 

vymezil jako strážský blok v širším smyslu. 

 

B. Cíle práce 
 

Cíl práce byl definován v úvodu doktorské práce. Členění práce, popis metodických postupů 

a struktura kapitol, prezentujících výsledky umožňuje sledovat logicky prezentované naplnění 

dílčích kroků.  

Podle názoru oponentky je možno konstatovat, že doktorand splnil cíle práce 

v požadovaném rozsahu a kvalitě. 
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C. Zvolené metody zpracování a postup řešení 

 

Doktorand prokázal schopnost aplikovat na řešení problematiky velmi logicky vybraný 

souhrn tradičních statistických a geostatistických metod. Z práce není zřejmé, zda vybudoval 

jednotnou databázi velkého množství dat z různých zdrojů (minimálně 2 zásadní), která by měla 

široké využití i v budoucnu. Autor prokázal schopnost tvůrčí práce s odbornou literaturou, 

analytické schopnosti při hodnocení výsledků.  

 

D. Zhodnocení výsledků dosažených doktorandem 

 

Se závěry učiněnými autorem lze plně souhlasit. Absolutní většina závěrů práce je významně 

místně specifická („site-specific“). Mohl by se autor pokusit generalizovat nejpodstatnější 

zkušenosti a poznatky, které vyplynuly ze zpracování tématu, ať už po metodické stránce či 

v problematice hydraulických dopadů hlubinné těžby surovin? 

Celkově je možno konstatovat, že výsledky doktorské disertační práce odpovídají 

požadavkům, kladeným na tyto práce.  

 

E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru 
 

Praktický přínos práce je nesporný. Navzdory tomu, že se jedná o oblast s vysokou mírou 

prozkoumanosti a prioritní z hlediska problematiky ochrany vod, autor definoval cíl práce, který 

přestavoval nejistoty a pokusil se je řešit komplexem statistických a geostatistických metod. 

Výsledky jsou využitelné pro kalibraci a validaci sestavených či v budoucnu sestavovaných 

numerických modelů oblasti hydrogeologické struktury. Práce nepřináší zásadní poznatky 

z hlediska rozvoje vědního oboru, práce má uplatnění aplikační.  

 

F. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 

 Práce po formální a jazykové stránce je napsána velmi pečlivě. Práce neobsahuje takové 

překlepy a takové formulace, které by činily text nejednoznačným nebo nesrozumitelným.  

 

G. Připomínky k disertační práci a náměty k diskusi 

 

1/ V abstraktu práce doktorand uvádí: „Při současné rychlosti zatápění zbytkové piezometrické 

deprese v jednotkách metrů ročně lze předpokládat přiblížení přírodním podmínkám během 

několika desetiletí.“ V celém abstraktu není jednoznačně zdůrazněno, že problematika kvality 

podzemní vody není předmětem zájmu, a proto se toto vyjádření vztahuje pouze na kvantitativní 

hledisko přírodních podmínek podzemních vod. Věta by mohla být snadno vytržena z kontextu a 

zneužita. 

 

2/ Kapitola 2 – vhodnou součástí práce by byla přehledná geologická mapa oblasti. 

 

3/ Obr. 2 – chybí vysvětlivky – vymezení zájmového území. 

 

4/ Str. 23 – vymezení strážského a tlusteckého bloku – opakování z předchozí kapitoly. 

 

5/ Str. 26 – v případě tlusteckého bloku nesekvenční popis hydrostratigrafických jednotek. 
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6/ Str. 35 – není jasné, zda je tabulka převzatá nebo zpracovaná na základě zdrojů, uvedených na 

začátku kapitoly. 

7/ Tabulka 6 – Název „Objekty významné pro vývoj hydraulického systému“. Nevhodná formulace, 

možná by stačilo dodat „objekty významné pro sledování vývoje hydraulického systému“. 

 

8/ Str. 44 – ZTR chybí v seznamu zkratek. 

 

9/ Kapitola 6 – vývoj depresní kotliny odvodňovaných dolů je velmi popisný bez komentování jevů, 

vyplývajících ze zákonitostí podzemní hydrauliky. Přitom z popisu vyplývá naprosto zákonité 

chování okrajové podmínky q=0 na lužické poruše a obecně uzavírání depresní kotliny, kdy v 

centru dochází k nástupu piezometrické úrovně, zatímco na okraji se depresní kužel rozvíjí, a to 

s výraznějším poklesem směrem k okrajové podmínce II. typu q=0. 

 

10/ Str. 63-64, obr. 22 – Paul Younger ve své učebnici, zabývající se problematikou důlních vod, 

charakterizuje dva typy nástupových křivek zatápění dolů. Exponenciální v případě přítoků ze III. 

okrajové podmínky („head-dependent inflows“) a lineární v případě II. okrajové podmínky („head 

independent inflows“). Zpravidla jde o jejich kombinaci. Prezentovaná nástupová křivka je 

učebnicovým příkladem prvního z typů, což je logické pro danou hydrogeologickou situaci. Ale 

proto bych za korektnější, místo prodloužení řady lineární regresí, považovala proložení 

exponenciální funkce a její extrapolace. Praktický rozdíl by byl sice takřka nulový, neboť jde o 

koncovou část, která se lineární funkci blíží. Jde spíše o teoreticky správné uchopení problému 

z hlediska podzemní hydrauliky.  

 

11/ Obr. 23 – chybí popis osy. 

 

12/ Kapitola 6 Vývoj hladin v ploše vyluhovacích polí DCHT by měl být komentován ve vztahu 

k bilanci vod (čerpané vs. vtláčené). Tato informace – graf - v práci není vůbec uveden. Totéž se 

týká obr. 43. 

 

13/ Str. 71 Jak si autor vysvětluje uvedený fakt, že při jižním okraji zájmového území jsou úrovně 

hladiny cenomanské zvodně (korektně piezometrické úrovně) až o 20 m výš než v roce 1970? 

 

14/ Obr. 56 a 57 stejný. Chybně vložený vzhledem k popisu obr. 57. 

 

15/ Str. 103 – komentář k redukci sítě monitoringu po ukončení sanace na úroveň sítě ČHMÚ 

považuji za nepodložený a předčasný. Zde půjde zejména o monitoring chemického stavu vod a 

v závislosti na aktuálně uplatněných sanačních limitech v době ukončení sanace bude jistě zásadní 

ještě o určité období monitorovat kvalitu vod v hustší síti než je síť ČHMÚ. 
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Závěrečné zhodnocení 
 

Konstatuji, že doktorand Mgr. Tomáš Lipanský splnil zadání a cíle doktorské disertační 

práce v oboru Aplikovaná geologie, prokázal tvůrčí schopnosti, schopnost systematického 

vědeckého myšlení, analýzy a potřebné syntézy studovaných přírodních jevů a schopnost je 

zpracovávat moderními metodami současné vědy.  

S disertační prací jsem se důkladně seznámila a vzhledem k tomu, že splňuje obsahové, 

věcné i formální požadavky kladené na práce tohoto charakteru  

 

doporučuji předkládanou práci k obhajobě. 
 

 

 

 

V Ostravě dne 4.9.2016 

 

 

 

doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. 

http://www.vsb.cz/
mailto:nada.rapantova@vsb.cz

