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Předložená diplomová práce v rozsahu 89 stran textu včetně literatury a 38 příloh, svá-

zaných zatextemdiplomové práce, se zabývápříkladovou studií zaměřenou na srovnání hyd-

rogeologických podmínek a vodního hospodářství ve lybraných oblastech krystalinika Portu-
galska a České republiky. V případě pilotní oblasti Portugalska se diplomantka aktivně zapoji-
la do hydrogeologických pruzkumných prací, atojak terénních, tak vlastního vyhodnocení
hydrodynamických zkoušek' geoszikálních měření i hodnocení hydrochemických údajů.

Práce je jednoznaěně zpracoviína na Vysoce nadstandardní úrovni. Je zpracována
v anglickém jazyce. V práci se místy objevují drobné jazykové nedostatky, ovšem obecně je
nutno vysoce hodnotit, Že odbomá terminologie je správná a text je napsán srozumitelným
technickým jazykem. Po formální stránce je práce zpracována velmi pečlivě' je logicky struk-
turovaná a obsahově vyvážená, informace jsou podloŽeny vhodnými tabulkami, gras a map-
kami v textu a v přílohách. Pouze místy se v práci některé informace v dílčích kapitolách
možná zbytečně opakuj í.

Vysoce hodnotím komplexní přístup k dané problematice, kte4ý nekončí zpracováním
dat hydrogeologického průzkumu. Diplomantka pojímá problematiku zásobování vodou
z širších pohledů věetně demograf,rckých a logicky argumentačně srovnává podmínky v obou
uvedených geograficky vzďá|ených a klimaticky odlišných regionech. Diplomantkaprokáza|a
schopnost aplikovat své teoretické znalosti při řešení praktických problémů, i schopnost rešer-

šní práce.
Práce je rozdělena do šesti zák|adnich kapitol, znichž kapitola 3 se zabývá portugal-

skou pilotní lokalitou, kapitola 4 je rešeršním zpracováním hydrogeologických podmínek a
problematiky zásobování vodou v Příbramském a Benešovském regionu' V kapitole 5 diplo-
matka srovnává jednotlivé aspekty studované problematiky v obou zemích,

K diplomové práci mám následující drobné připomínky a náměty na diskusi:
o Příloha 1 Všechny údaje v mapě jsou srozumitelné, přesto by bylo kartografic-

ky správné mapu doplnit vysvětlivkami - označení lokalizace vrtů.
o Příloha 11 V případě uvádění jednotliých úrovní hladiny podzemních vod či

umístění čerpadla je nutno vŽdy definovat, od jakého odměrného bodu jsou
úrovně uváděny- jde zřejmě o úroveň pažnice, ale i její kóta by v textu měla bý
uvedena.

o Příloha 12 Podle mého názoru by bylo vhodné sjednotit ěasové jednotky - čas

měření a čerpané mnoŽství např. na min a l/min.



/

Mohla by diplomantka zdůvodnit metodiku provádění hydrodynamických
zkoušek? Jakáje qýhoda provádění stupňovitých (step) testů oproti zkouškám
při konstantním ěerpaném mnoŽství? Výsledky pro GGT-13 se pro obě metody
liší. Kterou hodnotu považuje diplomantka Za Íeprezentativní a proč? Proč je
metodika step testů nekonzistentní ve smyslu sniŽování resp. vjiných přípa-
dech zvyšování čerpaného množství? Bylo by vhodné a finančně nenáročné
prodloužit dobu stoupacích zkoušek.
Vyhodnocení stoupací zkoušky na GGT 1 je diskutabilní, může jít o vliv velmi
ýrazných změn v čerpaném množství a následných přepočtech (průměrování).
MoŽná je vhodné v takovém případě tuto metodu neaplikovat.
Jakým způsobem bylo stanovováno Fe'* - analýicky nebo přepočtem z celko-
vého že|eza? Autorka neuvádí' zdaby| stanovován redox potenciál.
Autorka se široce zamýš|i nad rozdíly ve spotřebě vody v obou regionech a lo-
gicky diskutuje řadu aspektů, Zajímavé by bylo doplnit informace také o údaje
o ceně vody.

Závěrem konstatuji, že diplomantka Kateřina Benedová splnila zadání diplomové prá-

ce, prokázala schopnost samostatné tvůrěí práce, schopnost aplikace získaných teoretických i
praktických znalostí. S ohledem naprokázané odborné znalosti hodnotím celkově diplomovou
práci

výborně

Práce po stránce formální vyhovuje předpisům o diplomových pracích na vysokých
školách. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě..

Doc' Ing. N6d'a Rap anto y á, CSc.
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