
oponents\i posudek bakalařské práce Libora Pintera

ZNE ČIŠrnNÍ PoDzEn,rNÍcH vol)
v SEvERNÍ ČÁsrl rŘnnoŇsrÉ pÁnrvn

Bakalářská práce v rozsahu cca 2a straq doplněna 7 obrázky, 3 tabulkami a 2 přílohami podává
stručný přehled qýslďků hydrogeologichých praci' provedených v severní části třeboňské pánve, se
zaměřením na znečištění podzemních vď' především v důsledku zemědělské činnosti. Práce je
za|oženana rešerši publikovaných prací a zpráv. VlastrÍ práce nebyly prováděny.

K práci mám následuiíci nřinomínkv:

. str. 5: ,,Klikovské souvrství zďe (tj. mezi Dolním Bukovskem a Klďaty) má úplný vývoj...
V s. ěásti třeboňské párrve nemá klikovské souvrství nikde úplný vyvoj (ani jinde v ostatních
mnohem mocnějších jihočeskych panvích).

r s. 5-9: místo odkazů na lysvětlivky Čech et a|. 1962 měly b1t uvedeny qýsledky novějšíoh
geologických prací (mapy l:50 000 + Vysvětlivky, souhÍn tež v hydrogeologiclcých mapách a
příslušných vysvětlivkách) _ praktickv výmam spraší stale ještě platí?

o s. 9: tektonické omezení s' části třeboňské pánve na Yje málo qirazré, pokud vůbec exishlje
- hydrogeologickou bariéru zde zřejmě tvoři terciémí sedimerrty šalmanovicko-soběslavského
příkopu.

o s. 1l: zájmovj.rn územím se ďejmě rozumÍ s. část třeboňské panve; ta se litologicky a
hydrogeologicky (v}rynezením trydrogeologic\ých těles) liši od zb1iwajících
jihočes\fch zvďněných systémů _ vhodné uvést tyto rozdíly

r s. 1l: ,,Zvodněné prostředí v celé jeho nrocnosti charakterizujeme jako jediný kolektor,
jelikož nelze v zájmovém ,(lzemi spojitě qnnezit jednotlivé kolektory a izolátory. Tento jediný'
kolektor má vlryazrtý rozdíl mezi vertikální a horizontáLlní propustností... * Tyto formulace
jsou terminologicky a obsahově nejasné: n€íí zde jediný ko|ektor, ale jediný zvodněný
systém či hydraulicky spojité prostředí' Pak je otázk4 o jaké vertikiílní a horizontální
rozdíly v propustnosti se jedná (mezi kolektory a izolátory anebo v rárnci jednotliých
kolektoru?)

l s. 11: ,,Výzrramnější podíl puklinové propustnosti nebyl prokázan. V omezené míře se dá
předpokládat existsnce upřďnostňujících směru proudění podzemní vody.* _ Co jsou
upřednoshíující směry proudění, není-li puklinová ,,propustnost.. (správně má bý porozita) _
nutno objasnit.

. s. 11: horizontálni průtďnost (lépe transmisivita) neexistuje: transmisivita je vlastrost
celého kolektoru, horizontální může bý jen propustrost / h1.draulická vodivost (a rozdily mezi
horizonta|ní a vertiká|ni propustností).

o s' 11: ',objem podzemní vďy, která přiteče do párrve znesedimentamich okrajů je úměrný
rozloze plochy hydrologického povodí... _ Rozloha hydrologického povodi určuje objem
přitékajících povrchových vod. Množství pďzemních vď je omezono transmisivitou
krystalinika a panevní v1plněv místě jejich {tektonického či transgresního) styh'

. s. 12: ,'...maácký z|om... má výzramnou hydrogeologickou funkci. Plní nepropustnou
funkci a dělí,zájmovou oblast na dvě hydraulicky viceméně samostatné oblasti ... Přes
maác\ý zlom docházi kdrenáil pďzemních vod' přitékajících ď severoápadu, do rašelin
Mažic\ých blat... - Nutno přeformulovat: tím, že je mažicky zlom (téměř) nepropustný,
dochazí k drenáži podzemních vod do Maác\ých blat (ne přes zlom).

r s. 12: k terminologii 
',zásob 

podzemní vody..: používané termíny jsou sice vysvětleny" ale:



a) termín zásoby se vztúedem kjeho nejednozračnému obsahu vposlední době nepoužívá;

jeho půvďni (všezahrnující)-qýaram, uživartý vb.fualé Y..3g...Z, je dnes nahrazován
-t..-í''"* 

v.wžitelné množství podzemní vody;

b) zasoby ve zde použitém smyslu představují objem (tento termin je také v textu vhodně

použit);

c) tzv' dynamické zásoby se dříve použivaly jako synonymum současných pňrodnich ad.. 
zdrojůpodzemní vody, tedy doplňovaného objemu vody za čas.

s. 13: ,,V posledních 3 letech dochiul ke snižovaní odběru v jímací linii Horusice _ Dolní

Bukovsko z důvodu nižších ročních srážek v daném území... _ toto zdůvodnění neďpovidá

skutečnosti, že v letech 2004.2005 byly v-všší srážky než 2003' přitom nižší odběr; ani časová

,,setrvačnost.. vlivem víceletych cyklů ioto úvahu nepodporuje. Pro porovnání vztahu odběr1' -
írážkv vhodnó do tab . 2 zatadrt ÉŽ ročnt uhrny srážek (které j sou v tab . 1 ) .

s, 14: ,,Z loMlních zdrojů zreěištění jsou nejávafuŤjšl uvedeny v tabulce 3'.. _ Jsou i jiné

zdroje á.e*te"i než lokálni? - ted;v regionálního rozsahu?

s. 20: posledni odst. Závěru:,,Kontaminace podzemních vod v.sevemí ěásti Třeboňské pánve

vykazuje podle monitorování v posledních ietech mírně klesajíci tendenci. ovšem v delším

časovém horizontu J;-"dj koncentraci dusičnanů v nejvíce zatižeých oblastech stoupající...

- Tento pro celkové vyznění práce zcela zásadní závěr je nejasný: vposledních letech

dochazí sice k mímě klesajícimů zrečištění, ale dlouhodobá tendence je stoupající. Jaký je

t.ay 
"a.,c,t 

Lze očekávat zíepšení či mírný pokles znečištění je jen přechodný?

Formální přinomínkv:

o V anglickém abstraktu se zbýečně mnoho uživá vazby ..there are (is).. místo obvyklého

slovosledu podmět, pŤísudek atd.

r Přílohy 1 a 2 jsou ve skutečnosti sr.1,mi rozněry obrivky _ vhodné je zařadit přimo do jextu.

Kromě regen* je nutno uvést k těmto obrázkům (pňlohám) popisky stručně charakterizující

jejich obsah (to co je na konci kap' a'2'3)

r s. 15: ve vysvětlivce k obr. 2, 3 u zeleně miu:oměné koncentrace dusičnanů je uvedeno

starrovení CGS - zkratku nutno rozepsat

e v celémtextu nutno opravit řadu překlepů

Odkazv a citace literaturv:

. Jsou citovány téměř v,ýlučně archiwí materialy, citace tiskem publikovarrých prácí téměř

úp1ně chybejí K'á'"ý (1980): Hydrogeologre .jihoěes$.ch 
pánví .' S9:'' g*l.J:*

Hydrogeol. -'Iná Geol. 14, 7-81. Prjra, Ýy'uěttilory'kzakladni hydrogeologické mapě CSSR

1:200 000 + samotné mapy _ zríkladni mapa a mapa chemismu podzemních vď, Geologické

mapy 1:50 000, mapy souboru ,,pro ávómí prostředí.. téhož měřítk4 + příslušné text'ové

vysvětlivky a řaáa da*ich méně rozsáLlrlých tiskem publikovaných prací]

c Veškeré citace by měly bý přímé (nikoli prostřednícwím ,,iď. s ďkazem na další práci).

zvlaště poluJ '. 3"aná o *ut.,iály dobře oo*t1pne v Geofondu' kteď autor při své práci

evidentně quŽíval. Přímo měla bý citovarra publiLace Hrn'e (1949), nikoli .,in Čurda S., Pďr

J., Šantruček J., Chaloupka J. (1985)...

o Některé citace působí zbýečně, např' Čurda S, (lgsl) : in Čurda S., Petr J., Šantrůček J."

ChalouPka J. (1985)'

. V popisku k tab. 3 i jinde: místo ,,převzato zČurda 2006.. lépe .,poďe Ču'dy (2006)...

. odkazy v textu: jména autoru jsou uváděna růáĚ, s iniciálou křestniho jména nebo jen

príjmení (podle současně převládajícího úzu u nás i v zahraničí se uvádí jen příjmení).



V

Celkové hodnocení:

Stnrktura praceje vhodně volena.

Větší část připomínek oponentského posudku se tyká prr'rri části práce, zabyvajici se všeobecnou

charakteristikou území, geologie a hydrogeologie. Zejména v geologické části mělo b;ýt více vyuŽito (a

citováno) lyslďku novějších prací' Hydrogeologická část s ohledem na její význam pro posuzovárrrí

kontaminace mohla bý ryracována podrobněji s detailnější charakteristikou zejména

hydrogeologického prostředi' ale i proudění a kvďity podzemních vod'

v druhé části, zabjvající se kontaminací, je nufiro v závěru zaujmout jednozraěné starrovisko
k přďpokladanému budoucímu vlnroji kontaminace'

Celkově lze obsah práce a způsob zpracováni hodnotit jako odpovídající jejímu zadáÍ|la požadavkům
kladeqi,m na bakalářské pn{ce.

Po vysvětlení ryše uvedených připomínek při obhajobě práce a případném jejím doplnění

doporučuji bakalářskou práci Libora Pintera přijmout.

V Praze dne 28.8.2006


