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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce analyzuje možnosti využití empirických vzorců (RUSLE) a dynamických erozních
modelů (SWAT, SIMWE) v rámci infrastruktury GIS pro stanovení míry ohrožení území fluviální
erozí. Pilotním územím bylo zvoleno povodí Rožnovské Bečvy, což je dostatečně zdůvodněno
(neovlivnění území rozsáhlým stupňem urbanizace či velkými vodními díly, dostupnost dat).

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala maximálně samostatně a svědomitě, na pravidelné konzultace přicházela vždy
připravena na teoretické i praktické úrovni. Na svém projektu pracovala průběžně a dokázala vstřebat
vyšší úroveň uživatelské znalosti GIS (ArcGIS, ArcView GIS, GRASS GIS) a matematických
modelů.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Krom explicitní kapitoly "Statistické zhodnocení výsledků" práce naplnila stanovené cíle. Nicméně
pro vizualizaci výstupů distribuovaných modelů bylo nutné provést zonální statistiku v prostředí
ArcGIS, takže i tento úkol autorka úspěšně absolvovala. Nicméně si bezesporu zasluhoval větší
komentář v textové části práce.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
str. 39, obr. 13 - u poskytovatelů GIS chybí OSGeo (GRASS, QGIS) a FOSS (SAGA GIS)
str. 63, obr. 25 - u kartogramů je obrácena legenda
str. 79, obr. 42, 43 - nevhodně zvolena legenda v kartogramech, odnos sedimentů z lesních ploch
může být v takovém případě laikem vizuálně interpretován jako vyšší než ze zemědělských a dalších
ploch

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce zvlástě kvituji stylisticky čisté rozdělení práce na teoretickou část (dle mého se
znatelným edukačním potenciálem) a vlastní modelování v prostředí GIS a matematických modelů.
Autorka se navíc vyjadřuje čtivým a i pro laiky pochopitelným způsobem při zachování odborné
úrovně textu. Graficky doprovod je úhledný, názorný a vhodně dimenzován.
Jednotlivé kapitoly i subkapitoly jsou logicky provázány.
Chyby a překlepy se vyskytují sporadicky, nestojí tedy za explicitní zmínky.

6. Jaký je způsob využití práce?
Využití práce spatřuji ve třech rovinách:
1) Osvěta v oblasti problematiky vodní eroze a vlivu lesa na tento proces
2) Případová studie v povodí Rožnovské Bečvy
3) Analýza možností využití empirických vzorců a dynamických erozních modelů

Zejména na úrovni využití modelu SIMWE autorka přináší nové poznatky o využití. Všechny výše
jmenované okruhy mají po úpravách a doplnění i publikační potenciál.

7. Celkové hodnocení práce.
Autorka realizací diplomové práce prokázala schopnosti pracovat svědomitě a metodicky při řešení
problému, osvojila si praktické znalosti vyšší úrovně v oblasti GIS a dynamických erozních modelů a
prezentovat až na výjimky vhodnou formou své výsledky. Tím prokázala schopnosti vědecké práce a
práci doporučuji k obhajobě.
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