Témy bakalárskej práce na šk. rok 2019/2020

Modflow – popis programu
Úlohou bakalárskej práce bude naštudovať dostupné manuály o programe Modflow, knihy venujúce
sa základom modelovania a pomocou týchto poznatkov opísať princípy fungovania programu spolu
s vyriešením vzorových príkladom. Výsledkom by mal byť prehľadný opis programu použiteľný
pre záujemcov o prácu s týmto programom.
Vedúci: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Študent:

Hydrogeologická charakteristika širšieho okolia obce Bernolákovo
Hydrogeological characteristics of the Bernolákovo
Obec Bernolákovo a jej okolie je urbanizované územie zaťažené aj poľnohospodárskou činnosťou.
Cieľom bakalárskej práce je vypracovať hydrogeologickú a hydrogeochemickú charakteristiku
širšieho okolia obce Bernolákovo. Práca by mala komplexne spracovať prírodné, geologické,
hydrogeologické a hydrogeochemické pomery územia. Charakterizovať zdroje kontaminácie
podzemných a povrchových vôd, ako aj zhodnotiť históriu a súčasný stav ochrany vôd na lokalite.
Vedúca: RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.
Študent:

Hodnotenie rizika a stavu útvarov podzemných vôd podľa Rámcovej smernici
o vode
Risk assessment and assessment of status of groundwater bodies under the Water Framework
Directive
Rámcová smernica o vode a Vodný zákon dávajú základné rámce pre ochranu podzemných vôd.
Cieľom bakalárskej práce je sumarizovať princípy a metódy hodnotenia kvantitatívneho
a chemického stavu útvarov podzemnej vody, ako aj hodnotenia rizika nedosiahnutia dobrého stavu
podľa Rámcovej smernici o vode v európskom a národnom kontexte. Výsledkom je identifikovať
prínos a pokrok v oblasti hodnotenia stavu podzemných vôd v období 2000 – 2018, prípadne
poukázať na nedostatky. Riešenie dokumentovať na konkrétnom vybranom útvare.
Vedúca: RNDr. Anna Patschová, PhD.
študent:

Znečistenie podzemných vôd farmaceutikami
Groundwater pollution by pharmaceuticals
Zvýšené riziko znečistenia podzemných vôd emergentnými látkami, medzi ktoré patrí aj široká
škála farmaceutík, predstavuje v súčasnej dobe nový okruh problémov v oblasti ochrany pitných
vôd. Úlohou bakalárskej práce bude zosumarizovať dostupné poznatky o prítomnosti farmaceutík
vo vodách a pomocou týchto poznatkov identifikovať najrizikovejšie farmaceutiká v SR. Popísať
vplyv a možný dopad znečistenia odpadových a povrchových vôd farmaceutikami na podzemnú
vodu (na základe existujúcich výsledkov monitoringu) na vzorovom príklade vybratej oblasti.
Vedúca: RNDr. Anna Patschová, PhD.
Študent:

Hydrogeochemické klasifikácie a spracovanie hydrogeochemických údajov
Hydrogeochemical classifications and hydrogeochemical data assessment
Chemické analýzy vôd je potrebné vyhodnotiť v rámci hydrogeochemického výskumu. Cieľom
práce je vypracovať prehľad o využívaných hydrogeochemických klasifikáciách v hydrogeológii,
o charakterizačných koeficientoch a o metodikách mapového spracovania hydrogeochemických
údajov. Význam a možnosti jednotlivých klasifikácií je možné dokladovať na chemických
analýzach podzemných vôd z rôznych typov prostredia.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Študent:

Hydrogeologické metódy prieskumu pri overovaní rizika z environmnetálnych
záťaží
Aké hydrogeologické metódy má zmysel aplikovať pre jednotlivé typy environmentálnych záťaží
a rôzne typy prostredia. Aké hydrogeologické informácie je možné získať? aké sú neistoty, chyby
a návrhy zlepšení.
Vedúci: RNDr. Slavomír Mikita, PhD.
Konzultant: RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.
Študent:

Multidisciplinárne hodnotenie znečistenia podzemných vôd v priemyselných
oblastiach
Hodnotenie znečistenia podzemných vôd v priemyselných oblastiach, vhodné metóry a nové
prístupy.
Vedúci: Mgr. Nora Jantáková
Študent:

