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Cíle práce 

 plošný radiohydrogeochemický průzkum pro získání nových údajů z vývěrového území v 
lázních Jeseník a 

 vyhledávání indicií pro nalezení přírodního léčivého zdroje ve smyslu zákona č. 164/200 Sb. 
("lázeňský zákon"). 

 

Cíle práce byly vytčeny s důrazem kladeným na terénní měření na uměle zachycených i přírodních 
vývěrech podzemní vody, resp. na vodárenských objektech v zájmovém území, doprovázeným 
laboratorními analýzami. Považuji proto cíle diplomové práce za vhodně zvolené. 

 

Struktura (členění) práce 

Rozsah práce: 55 textových stran; 33 obrázků v textu, 12 tabulek v textu; 6 mapových příloh, 9 
přehledových tabulek, 3 laboratorní protokoly a 1 graf v přílohové části práce. 

Anglický abstrakt je uveden v adekvátním rozsahu, lze jej označit za výstižný; upozorňuji na drobné 
chyby typu "desen group of Silenics", "methamorfic envelope" aj.,vzniklé buď jako překlep či jako 
důsledek mechanického překladu textu do anglického jazyka. 

Klíčová slova nejsou uvedena. 

Seznam zkratek uveden není, zkratek však autor využívá jen v omezené míře (název lázní apod.) 

 

Literární přehled dosavadních poznatků vztahujících se k řešené problematice 

Rešeršní část práce, obsažena v kapitole 2 (Život a odkaz Vincence Priessnitze), resp. 3 (Geologie 
oblasti) a 4 (Předchozí hydrogeologické výzkumy na studovaném území), je dostatečně obsáhlá, 
dobře zpracovaná a odpovídá svému účelu, tedy přípravě teoretických podkladů pro další zkoumání 
zájmového území.  

Uvedený přehled odpovídá zvolenému tématu, obsahuje i historické konotace; je sestaven účelně  a 
srozumitelně.  

Použitá literatura: autor získával informace z vhodných dostupných zdrojů včetně internetových, 
strukturu a rozsah použité literatury (kapitola 9) považuji přiměřené, v práci jsou literární zdroje 
řádně citovány, uváděny jsou též údaje o původu zdrojů. 



Metodika provedených prací 

Metodika provedených měření a pozorování je v práci (v kapitole 5) detailně objasněna, použité 
metody jsou stručně, srozumitelně a přehledně popsány. Autor zde vykazuje dobrou orientaci jak 
v radiohydrogeochemických metodách, tak v metodách měření fyzikálních a fyzikálně-chemických 
parametrů in situ. K ověření výskytu peloidních hmot využil možností mělkého ručně prováděného 
sondování. 

Zvolené metody terénních prací vč. spjatých měření, pozorování a následných analýz umožňují 
souhrnnou interpretaci získaných dat. V rámci diplomové práce bylo využito metod kamerálních 
(přípravné práce), metod terénních měření hydrogeochemických (konduktometrická a 
termometrická měření, stanovení hodnot pH a Eh faktorů aj.), dále odběrů vzorků pro stanovení 
aktivity 222Rn a obsahu tritia, chemických analýz a hydrologických metod ve formě průtokových 
měření (objemovou i přepadovou metodou). V terénní laboratoři byla na přenosném kapalinovém 
scintilačním spektrometru stanovována aktivita 222Rn, resp. spektrofotometricky stanovována 
koncentrace chloridových iontů. Autor věnuje pozornost i metodice laboratorních analytických prací. 

 

Terénní měření a pozorování, laboratorní analýzy a jejich výsledky 

Cíl etapových terénních prací, měření a pozorování i laboratorních prací byl v práci vysvětlen. 
Výsledky práce jsou shrnuty v kapitole 6 a v grafické i tabelární formě a dále v přílohové části. 
Dokumentaci výsledků považuji za dostatečnou, množství získaných podkladových, terénních i 
laboratorních dat postačuje k splnění obou cílů práce, generelně tedy k získání nových 
hydrogeochemických dat ze zájmového území.  

 

Diskuse 

Práce prokázala, že zvolená metodika terénních měření i laboratorních analýz byla efektivní. V rámci 
terénních prací byly vyhledány desítky zdrojů podzemní a povrchové vody, z nichž bylo odebráno 51 
vzorků k specializovaným laboratorním analýzám (ve 28 vzorcích stanovovány též mikroelementy). 
Autor byl schopen rozlišit značné rozdíly v zastoupení hlavních chemických složek ve vzorkovaných 
vodách, což je determinováno mj. i nízkou koncentrací rozpuštěných látek ve vodách zkoumaného 
území a jeho geologickou stavbou. Provedená klastrová analýza umožnila generalizaci získaných dat a 
definici tří hydrogeochemických typů podzemních vod. 

Limitu radioaktivních vod dle zákona č. 164/2001 Sb. nedosáhl žádný z měřených zdrojů vody 
(maximum ve zdroji V6 v jímacím území Kalvodka, pouze 193 Bq.l-1), aktivita sledovaných zdrojů však 
byla označena za "velmi různorodou". Autor dále potvrzuje, že granitoidy žulovského plutonu 
nezpůsobují vyšší aktivitu zdrojů. 

Prací byly dále potvrzeny dosavadní - vědeckými důkazy jen v menší míře podložené - představy o 
parametrech podzemních vod vývěrové zóny v Lázních Jeseník, korelaci mezi nadmořskou výškou a 
některými fyzikálně-chemickými parametry těchto vod (teplota, konduktivita).  

 

Závěry 

Závěry diplomové práce lze považovat za výstižné. Za přínosnou lze označit zejména klastrovou 
analýzu chemických parametrů vodních zdrojů (graf na Obr. 21), resp. klastrovou analýzu jejich 
fyzikálně-chemických parametrů. Oceňuji ověření prostorové vazby radioaktivnějších zdrojů na pruh 



kvarcitických hornin aj.), dále nalezení několika vodních zdrojů se zvýšenou elektrolytickou 
konduktivitou (prameny Salamander a Meduňkový, vodárenský záchyt v jímacím území Kalvodka), 
schopnost interpretace izotopických údajů (3H) a zdůraznění významné hydrogeologické funkce 
zlomové tektoniky. Je nutné ocenit i vyloučení možnosti výskytu takových zdrojů podzemní vody, 
které by splňovaly kritéria přírodních léčivých zdrojů dle legislativy ČR, potažmo potvrzení 
nepřítomnost peloidních materiálů ve vybraných místech zájmového území. Doporučení na další 
průzkum území v závěrečné kapitole považuji za racionální a to i z hledisek potenciálního rozšíření 
zřídelní základny léčebných lázní v Jeseníku. 

 

Formální úroveň práce  

V textu lze v počtu obvyklém nalézt drobné gramatické chyby a překlepy (opakovaně "dendogram " 
namísto dendrogram aj.); místy je patrna jistá výrazová neobratnost (např. str. 4, 1. odstavec, spojka 
na počátku věty apod.), zcela v mezích tolerance pro diplomovou práci přírodovědného charakteru. 
Grafickou a obrazovou dokumentaci práce považuji za adekvátní tomuto druhu práce, celkově za 
velmi slušnou. 

 

Splnění cílů práce 

Obou vytčených cílů práce bylo dosaženo. 

 

Celkové hodnocení 

Diplomovou práci hodnotím jako velmi přínosnou. Její zpracování je přínosem jak pro detailnější 
poznání podzemních vod v lázeňsky atraktivních oblastech České republiky, tak pro budoucí profesní 
dráhu autora, ať již bude akademická či praktická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázky a připomínky oponenta 

 Lze nějakým technickým zásahem eliminovat potenciální antropogenní vlivy projevující se 
zřejmě v podobě vyšších obsahů chloridových iontů ve zdroji Meduňkový pramen, z mnoha 
hledisek velmi zajímavém? Antropogenní vliv na výtěžek ze zdrojů zmiňujete v kapitole 7 i v 
podobné souvislosti na str. 39.  

 Věnoval jste v rámci terénních konduktometrických a teplotních měření pozornost kalibraci 
použitých přístrojů?  

 

Návrh hodnocení oponenta 

Výborně 

 

Podpis oponenta: 

 


