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Ilona Machovská: Hydrogeo|ogické poměry širšího okolí Kaňku u Kutné Hory

K posouzení mi byla před|ožena dip|omová práce l|ony Machovské, která se ýká
hydrogeologických poměrů l3zemí postiženého důlní činností u Kutné Hory. Práce jí by|a
zadána na Ustavu hydrogeo|ogie, inženýrské geo|ogie a užité geofyziky Přírodovědecké
faku|ý Univerzity Kar|ovy v Praze za spolupráce s Ceskou geo|ogickou s|užbou a spo|ečností
DIAMO, s.p.' Vedoucím dip|omové práce by| RNDr. Jaromír Šantrůček'

Práce má ce|kem 111 čís|ovaných stran a 11 pří|oh řazených za textem' Součástí teKu jsou

9rail, tabulky a obrázky, vzh|edem ke specifickému způsobu čís|ování (viz dá|e) je však
obtížné zjistit jejich počet. Po formá|ní stránce je dip|omová práce připravena kva|itně, bez
gramatických chyb a přek|epů' Grafická úprava zprávy je standardní, práce je přeh|edná a

čtenář se v ní v zásadě dobře orientuje.

Práce se ýká zhodnocení hydrogeo|ogíckých poměrů ve|mi s|ožitého území postiženého
sta|etou důlní činností, v němž se navíc autorka musela vypořádat s neobyčejně ve|kým

množstvím dat, která měla k dispozici' Je třeba konstatovat, že se s těmito nástrahami
zadaného úkolu vypořádala ve|mi dobře a vznik|a tak kva|itní regionálně-hydrogeologická
práce, která bude nesporně bohatě citována v da|ších pracích z tohoto území.

Diplomová práce je ukázkovým přík|adem pí|e a poctivého přístupu k řešení zadaného úko|u,
autorka muse|a strávit značné množství času excerpcí rozsáhlých archívních zdrojů a
zpracováním existujících dat do interpretovate|né podoby' Navíc dip|omová práce dok|ádá i

množství vlastních dat zjištěných v terénu (terénní měřen1 vzorkování apod.). Z ce|kového
odborného pohledu mohu konstatovat nás|edující závéry

- Před|ožená diplomová práce je ve|mi kva|itní a rozsáh|á, a sp|ňuje obecné nároky na

odborný text' Je |ogicky strukturovaná do 9 kapito| a obsahuje všechny h|avní části
odborného textu, tj. úvod, metodika, sběr dat, jejich vyhodnocení, diskuse a závěr.

- Ve zprávě jsou dobře odlišeny převzaté informace od dat získaných v|astní prací
studentky. Převzaté údaje jsou správně, mnohde až úzkost|ivě citovány a v závěru je
uveden seznam pouŽité |iteratury. Lze řici, že tento Seznam literatury dostatečným
způsobem pokývá danou problematiku, i když bych si doved| představit více
zahraničních pramenů týkajících se vodního režimu ob|astí postižených důlní činností.
Tuto ,,vytku.. je ale třeba brát v uvozovkách, protože kvanta materiálu, kteý byl

v rámci DP zpracován, je úctyhodný.

. Provedená práce má značný odborný význam, kteý lze spatřovat jednak v rovině
archívně-historické (tj. v dip|omové práci se podaři|o shrnout a zhodnotit maximum
dostupných údajů geologických, hornických i hydrogeo|ogických o daném úzenrí) a
jednak v rovině hydrogeo|ogické - kvantitativní i kva|itativní monitoring podzemních a
povrchoých vod přinesly řadu nových informací o režimu podzemních vod a jejich

bilanci.

Značný vyznam mě|a práce i pro samotnou studentku, která se v jejím rámci setka|a

s ce|ou šká|ou geo|ogických průzkumných prací a získa| tak cenné odborné
zkušenosti, ať už se to týká geo|ogické dokumentace, odběru vzorků hornin a

podzemních vod, různých terénních měření, nebo různorodé práce s daty
vyhodnocování, interpretace, formulace závěrů, hypotéz a úvah.
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Přes toto celkové pozitivní hodnocení práce jsem zjisti| něko|ik drobných chyb, většinou
formá|ního charakteru, Kpré uvádím dá|e v bodech:

1. titulní strjna: chybně je uveden název školy a ústavu (Uníveizita Kar|ova
v Praze, Přírodovědecká faku|ta, Ústav hydrogeo|ogie, inženýrské geo|ogie a

2.
užité geofyziky)
Strana 6: u takto rozsáh|ých prací bývá zvykem za obsah uvádět i seznam
obrázků, grafů a tabulek řazených v textu
Strana B: podle pral{ické zkušenosti si dovolím po|emizovat se závěrem o
chybě měření h|adiny podzemní vody Rangovou píšťalou na úrovni 0,5 cm,
jako naprosto nereálnou hodnotou. Běžně uváděná přesnost této metody
měřeníje obvykle 1 cm, v praxi bývá často i jen 1-2 cm.

4, Čís|ování obrázků, tabu|ek a grafů: autorka zvolíla nestandardní číslování ve
formě čísla kapito|y nebo podkapitoly |omeného pořadovým číslem v rámci
této kapitoly. Jde o ve|mi nepřeh|edný a komp|ikovaný systém, kteý byl
nešťastně zvolen' Ve většině odborných pramenů převažuje průběžné
čís|ování od začátku do konce, takže např' z pos|edního obrázku je jednoduše
zř$mé, kolik obrázků text obsahuje.

5. Strana 10-11, tab' 4'2lt a 4.7l2: podle číslování by mě|y být tabu|ky součástí
kapitoly 4.2,, která a|e začíná až na straně 15. Ve skutečností jsou součástí
kapitoly 3.2.

6. Všechny pří|ohy za textem by mě|y mít na sebe odkaz v teKu. Nepodařilo se
mí ověřit, zda je tomu tak ve všech případech (např. příl' 1)'

7. Strana 15, kap. 4.2.: jde o kapito|r.l metodíckou, nemě|a by tedy obsahovat
odborná fakta, protože čtenář je v této kapitole h|edat nebude. Na rozdíl od
kap, 4.!., kde se autorka držela metodické náplně, ze zde často rozepisuje o
odborných skutečnostech citovaných prací'

B. Strana 18: používání přípon k čís|ovkám již hodně dlouho není součástí
správného českého pravopisu, takže nikoliv 50ti, ale jen 50'..

9. Strana 23, obr, 5,4lI: v názvu nejsou přechýlená příjmení (na rozdí| hned od
násled ujícího obrázku)

10. Strana 32: Věta kuaívou uprostřed stránky je pravděpodobně komentář
autorky (?) Nerozumím a|e důvodu, proč cítila potřebu tuto větu od|išít od
ostatního textu.

11. Strana 32, kap. 5.7'I.L: desetinné třídění kapitol v odborném textu většinou
přispívá k lepší orientace a strukturovanosti textu. To a|e není případ, kdy je
úrovní kapitol více než tři - v takovém případě se stává číslování kapitol
nesrozumitelné a vyžaduje, abY čtenář věnova| struktuře textu zv|áštní
pozornost.

12. Str. 39-44: obsáh|á teoretícká pasážje text patřící do učebnice, nikoliv a|e do

odborné zprávy.
13. Strana 50, grafy 6,211, 6.212: pro velký počet objektů jsou nepřehledné,

vhodnějšíje uvést více grafů (třeba i menších), ale s méně objekty. Totéž se

ýká mnoha grafů v kap. 6,3'z. (str' 64-94).
14. Strany 65, 101, pří|oha 6 a možná i jinde: název DIAMO je nesklonný, nelze

tedy psát DIAMA, a|e,,...V objektech podniku DIAMO.... apod.
15' Pří|oha 7, pří|oha B: u vícestránkových tabulek je vhodné na každé stránce

uvádět pro |epší.čite|nost opětovně h|avičku tabulky.
16. Příloha 9: nerozumím, proč jsou ýto grafy na rozdí| od četných ostatních

grafů řazeny mimo text jako pří|oha.



Co se ýče možných úprav dip|omové práce, nepožaduji žádné, ýše uvedené připomínky
budiž jen jako poučení pro autorku, nijak významně nesnížují odbornou úroveň před|oŽené
práce.

Závěrem mohu konstatovat, že dip|omová práce splni|a svůj účel' Studentka prokázala
schopnost samostatné odborné práce s hydrogeo|ogickými daty, jejich sběr, zpracování,
vyhodnocení a diskusi uýs|edků na magisterské úrovni studia.

Posuzovanou diplořnovou práci hodnotírn jako velmi kvalitní. Doporuěuji proto
komisi její přijetí a ohodnocení znárnkou ,,rnýbořně...

V Praze 18.9,2006

RNDr. Josef Datel
PřF UK


