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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Téma práce bylo zvoleno velmi vhodně - eroze zemědělských půd představuje velmi aktuální a
závažný problém. Pro zpracování práce byla vybrána dvě povodí malých vodních toků - Lučního
potoka v podhůří Českého Středohoří a Klapského potoka v Dolním Poohří. Práce je přehledně
členěna do osmi kapitol. Struktura práce je logická a jednotlivé kapitoly na sebe plynule
navazují.Práce je doplněna velkým množstvím tabulek, obrázků a map. Ve stručné kapitole 2 uvádí
autorka cíl práce. Kapitola 3 popisuje zvolenou metodiku studia. Kapitola 4 je věnována přehledu
problematiky půdní eroze. Kapitola 5 obsahuje velmi dobře zpracované charakteristiky studovaných
území, které jsou zaměřeny na foktory ovlivňující erozní ohrožení půd v území. Kapitola 6 uvádí
stručně existující protierozní opatření ve studovaných územích. Kapitola 7 je věnována vlastním
výsledkům terénního průzkumu studovaných území. Autorka uvádí detailní popis půdních bloků,
projevů eroze a navrhuje konkretní protierozní opatření. V kapitole 8 (Závěr) autorka provedla
celkové hodnocení a uvádí doporučení pro další postup. Práce je velmi rozsáhlá (112 stran). Kromě
map a obrázků v textu jsou připojeny obsáhlé přílohy: A - Povodi Lučního potoka - 10 tabulek, 71
fotografií, 9 mapových listův měřítku 1 : 10000, B - Povodí Klapského potoka - 5 tabulek, 54
fotografií, 8 mapových listů v měřítku 1 : 10000. Všechny části těchto příloh jsou výsledkem
terénního průzkumu, který provedla autorka práce. K diplomové práci jsou dále připojeny mapy obou
území v měřítku 1 :10000, které vznikly spojením mapových listů. V mapách autorka vyznačila
výsledky terénního průzkumu a jeho vyhodnocení - půdní bloky, projevy eroze a navrhovaná
protierozní opatření. Celá práce je zpracována na vynikající úrovni a svědčí o vysoké odborné úrovni

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka práce pracovala samostatně od počátku volby tématu, studovaného území a použité metodiky
výzkumu. Problematika eroze představuje její dlouhodobý zájem, na práci průběžně pracovala a
věnovala jí velké množství času.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Autorka diplomové práce splnila všechny zadané úkoly.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V práci nejsou žádné věcné chyby. Autorka použila 13 literárních pramenů a 9 internetových zdrojů.
Použitá literatura obsahuje všechny publikace významné pro hodnocení půdní eroze v ČR. Prameny
jsou řádně citovány a všechny použité práce jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce velmi pečlivě zpracováána. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. V
práci nejsou žádné chyby ani překlepy.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou významné a jsou prakticky využitelné jako podklady pro řešení protierozních
opatření v území, které je půdní erozí značně ohroženo.Důležitá je rovněž skutečnost, že práce
ukazuje význam terénního průzkumu a dokonalého poznání území pro hodnocení půdní eroze.
Vybrané části, příklady a obecně platné poznatky by bylo vhodné publikovat.

7. Celkové hodnocení práce.
Práce splnila stanovené cíle a odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. Patří mezi
nejlepší diplomové práce. Doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě.
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