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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená práce se zabývá velmi aktuálním problémem – erozí půd a to ve dvou vybraných
povodích drobných vodotečí v oblasti Litoměřicka. Autorka v rámci možností diplomové práce
splnila všechny zadané úkoly. Obsah předložené diplomové práce plně kopíruje zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura předložené diplomové je z formálního hlediska správná a jednotlivé kapitoly plynule
navazují. Práce je členěna do osmi číslovaných textových kapitol a je doplněna velkým množstvím
tabelárních a obrazových příloh.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce je přehledně členěna do sedmi kapitol. V kap. 1 – Úvod autorka uvádí nejzákladnější informace
ohledně studované problematiky. V kapitole 2 je uveden cíl práce. Autorka ho definuje takto: „Cílem
diplomové práce je terénním průzkumem, společně s využitím internetových veřejně dostupných map
erozní ohroženosti, v povodí Lučního potoka a v povodí Klapského potoka (Dolní Poohří) vysledovat
projevy zrychlené eroze na zemědělských pozemcích, zjistit stav protierozní ochrany a navrhnout
vhodná protierozní opatření. Náplní třetí kapitoly je metodika studia.  Čtvrtá kapitola je rešeršní a
obsahuje značně detailní přehled problematiky eroze půd. Oponent zde poněkud postrádá
mikropohled, tj. jak a do jaké míry je eroze ovlivňována vlastními fyzikálně-chemickými a
mineralogickými vlastnostmi půd. V páté kapitole autorka uvádí detailní charakteristiku a v šesté
kapitole je pak uveden popis stávajících protierozních opatření obou částech studovaného území.
Náplní sedmé kapitoly jsou vlastní výsledky.  Autorka provedla detailní rekognoskaci terénu,
především se zaměřením na zjištění stavu využívání jednotlivých pozemků a popisů erozních projevů.
V tomto textu autorka také u jednotlivých erozních projevů navrhuje určitá nápravná opatření. V
poslední kapitole je uveden souhrn zjištěných poznatků. Autorka konstatuje, “že přes stále
dokonalejší matematické modely výpočtu erozní činnosti se celkové hodnocení území z hlediska
erozní ohroženosti bez soustavného terénního průzkumu neobejde“. Oponent s tím plně souhlasí a
konstatuje, že se to netýká pouze eroze, ale i řady jiných problematik. Modely jsou dobré, nejsou ale
samospasitelné.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Oponent nemá vůči hodnocené diplomové práci žádné podstatné připomínky. Studium by podle
názoru oponenta bylo vhodné doplnit analýzami základních pedologických, geomechanických a
případně i mineralogických vlastností půd v obou studovaných povodích, což je ale spíše námět pro
další studium.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce je původní.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autorka ve své práci cituje z 13 publikovaných literárních pramenů a cituje také 9 internetových
adres. Použití odkazů je po formální stránce správné. Jako pozoruhodnost je možné uvést, že autorka
cituje i dvě své práce.

7. Hodnocení formální stránky.
Práce je neobyčejně obsáhlá. Byla vypracována v rozsahu 166 číslovaných stran včetně dvou příloh.
V textu obsahuje 21 obrázků, 35 fotografií, 2 tabulky, dvě obsáhlé, především grafické a tabelární
přílohy a dvě vložené mapy. Grafická úprava práce je na vysoké úrovni, je bez překlepů a
pravopisných chyb. Oponent by pro větší přehlednost asi volil jednotný systém číslování obrázků a
tabulek, včetně příloh.



8. Jaký je způsob využití práce?
Práce by mohla mít využití ve státní správě jako podklad pro rozhodování o provedení úprav terénu.

9. Celkové hodnocení práce.
Oponent konstatuje, že práce splnila vytčené cíle a také účel, s kterým jsou diplomové práce
vyžadovány a proto ji bez výhrad doporučuje k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:
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