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Zadáním bakalářské práce bylo zpracovat analýzu současného stavu vybavení a způsobů monitorování 
vrtů se zdroji podzemní vody, navrhnout vzorový způsob monitorování podzemního zdroje včetně 
sledovaných parametrů a proměnných a periodicity jejich měření a navrhnout implementaci návrhu 
pro konkrétní zdroj podzemní vody. 

Posluchačka si na základě pokynů vedoucího práce zpracovala časový harmonogram a věcný plán 
řešení bakalářské práce. Seznámila se se základní legislativou v dané oblasti v ČR a zpracovala její 
základní přehled.  V další části práce pak prezentuje základní informace o využívání podzemních 
zdrojů v ČR s podrobnějším popisem využívání hlavních podzemních zdrojů v Praze a Brně a velmi 
stručně a zevrubně uvádí informace o využívání podzemních vod ve vybraných evropských zemích.  

Následuje přehled a velmi stručný popis jímacích objektů s následným velmi stručným přehledem 
základního technického vybavení využívaného pro měření a monitoring nejčastěji sledovaných 
provozních parametrů na podzemních zdrojích. V této části práce však i přes opakovaná doporučení 
vedoucího práce postrádám vlastní konkrétní detailní specifikaci parametrů a proměnných k 
provoznímu sledování a bilančnímu monitorování vzorového vrtu. V poslední části práce (kap.5) pak 
popisuje dva konkrétní zpracované projekty revitalizace jímacího území a příslušných vrtů. Při 
obhajobě práce by však posluchačka měla podrobněji objasnit co je její vlastní návrh opatření vedoucí 
ke zlepšení provozních údajů u popisovaných vrtů, případně kritické zhodnocení uváděných 
převzatých informací.   

Posluchačka splnila zadání bakalářské práce pouze částečně. Bohužel hlavní cíl práce spočívající 
v návrhu ideálního vzorového provozního monitoringu podzemního zdroje práce nenaplňuje. 
Posluchačka pracovala samostatně, práci průběžně konzultovala, zejména v  počátku zpracování práce, 
ne vždy však realizovala doporučení vedoucího práce.  Práce má dobrou grafickou úroveň. 
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