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Miloš Klapka: Zajištění kvality pitné vody malých vodárenských systémů  
 
Diplomová byla zpracována na Ústavy hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, zadání proběhlo na podzim 2013. Řešení diplomové práce 
se protáhlo na více než 4 roky, z osobních a rodinných důvodů studenta. Dokončení diplomové práce 
proběhlo už mimo vlastní studium, pan Miloš Klapka již působí jako geolog v soukromé firmě.  
 
Téma diplomové práce je směřováno do oblasti vodárenské hydrogeologie. Student se zabýval 
problematikou malých vodárenských systémů zásobovaných z místních zdrojů podzemních vod. Jde o 
velmi záslužnou činnost, protože malé vodní zdroje mají svá specifika, ať už technická a organizační, 
tak odborná, a není jim obvykle věnována potřebná pozornost. 
 
Práce je logicky rozdělena do 10 kapitol, student se postupně věnuje analýze současného stavu malých 
vodních zdrojů a jejich charakteristice, legislativním požadavkům na kvalitu vody a možnostem zlepšení 
současného neuspokojivého stavu v ČR. Stěžejní je kapitola 6, která obsahuje vlastní práce studenta. 
Díky jeho působení v průzkumné geologické firmě mohl předložit prakticky ucelený hydrogeologický 
průzkum na konkrétní lokalitě, který mohl osobně realizovat díky vstřícnosti jeho zaměstnavatele. 
Mohu potvrdit, že podle mých zjištění všechny práce, tak jak jsou uvedeny v diplomové práci, skutečně 
provedl sám student, jen za odborného dohledu zkušenějších kolegů a školitele.  
 
Student se během řešení diplomové práce seznámil s řadou dílčích problematik, které doplnily jeho 
teoretické vzdělání a rozšířily mu odborné obzory. Jde především o problematiku vodního hospodářství 
a zásobování vodou, která není v centru výuky na PřF UK, ale jistě mu bude v praxi velmi užitečná. 
Během řešení konkrétní lokality se seznámil s praktickými aspekty realizace hydrogeologických vrtů, 
jejich dokumentace, odběrů vzorků, provádění čerpacích zkoušek, interpretace hydraulických dat a 
jakostních parametrů podzemní vody, zásad ochrany vodárenských zdrojů atd.  
 
Delší doba řešení diplomové práce byla provázena i změnou konkrétní náplně práce, ale v rámci 
stejného zadání, takže nebylo nutné měnit název práce. V prvních dvou letech se pan Klapka věnoval 
problematice malých vodních zdrojů na Berounsku ve spolupráci se společností VaK Beroun. Dostal se 
tak k problematice, kterou sice nedotáhl do konce ve formě odevzdané diplomové práce, ale znalosti 
a zkušenosti, které načerpal, mu zůstaly a jistě je do budoucna využije. Po určitě době přerušení 
diplomové práci dané změnami v osobních a rodinných poměrech pana Klapky, se v posledním roce 
k diplomové práci vrátil, a k dokončení velmi dobře posloužila nová lokalita, jejímž hydrogeologickým 
průzkumem byl pověřen. 
 
K řešení diplomové práce přistupoval pan Miloš Klapka samostatně a iniciativně. Předloženou prací 
doložil své znalosti a schopnosti pracovat s geologickými a hydrogeologickými daty na magisterské 
úrovni. Má i potřebné schopnosti pro organizaci a řízení geologických prací, do řešení konkrétních 
průzkumů se již zapojil nyní, ještě před dokončením vlastního studia. 
 
Práce splňuje všechny náležitosti kladené na diplomové práce, k předložené práci nemám vážnější 
výhrady, a doporučuji komisi k obhajobě, s hodnocením výborně až velmi dobře. 
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