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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (splnění všech 

zadaných úkolů)  

Zadání bylo splněno v plném rozsahu. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?  

Struktura práce odpovídá zpracovávanému tématu, kapitoly logicky navazují od teoretických 

částí a charakteristiky území, přes používané softwarové systémy k praktickým částem. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.  

Práce obsahuje velké množství provedených simulací na třech různých modelovacích 

nástrojích. Je škoda, že chybí hlubší vyhodnocení výsledných dat či vzájemné srovnání – jako 

základní zhodnocení je možno říci, že důraz na kvantitu provedené práce neumožnil 

vyhodnotit kvalitnější závěry z výsledných dat modelů, což je hlavním důvodem 

ke sníženému hodnocení jinak kvalitní práce. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.  

Uvádím několik námětů k vyřešení na obhajobě: 

1. Při zpracování erozní účinnosti deště (výpočet RUSLE, str. 57) bylo použito metodiky 

interpolace z bodových zdrojů srážkoměrných stanic. Bylo by možné rozebrat výhody 

a nevýhody tohoto postupu ve srovnání se zmíněným postupem odvození z klimatické 

klasifikace dle Quitta (se zaměřením na prostorovou distribuci srážek)? 

2. Při modelování eroze dynamickým modelem SWAT nebyly definovány klimatické 

stanice a byl použit generátor klimatu (str. 74). Zkuste naznačit omezení takového 

modelu např. při srovnání výsledků u provedené analýzy vlivu 100% zalesnění 

vs. stávající stav krajinného poryvu. 

3. V prezentovaných výsledcích modelování SWAT v obr. 46 na str. 81 došlo na jednom 

ze závěrových profilů k situaci, kdy aktuální krajinný pokryv produkuje méně 

sedimentů než modelovaná varianta 100% zalesnění. Bylo by možné objasnit vstupní 

podmínky v povodí, za kterých k této situaci došlo? 

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? (mimo jiné 

zhodnotíte i původnost práce)  

Práce má charakter případové studie, aplikuje standardně používané modelovací nástroje 

a metodiky na vybrané území. Práce je zpracováním vstupních dat a výsledky modelování 

na tomto území původní. 

  

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? (mimo jiné zhodnotíte, 

zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a všechny 

citované studijní materiály jsou v seznamu literatury)  

Použité zdroje jsou adekvátní zpracovávanému tématu, citace i seznam zdrojů jsou v pořádku. 

 

 



7. Hodnocení formální stránky. (zhodnotíte jazykovou stránku i formální zpracování)  

Po formální stránce je práce kvalitně zpracovaná. Výhrady mám obecně ke kartografickému 

vyjádření výsledků modelování v mapách, největší problémy zmiňuji zde: 

- str. 63, obr. 25 - nevhodně zvolená stupnice barev, červená barva je zvolena 

pro oblasti s velmi slabým ohrožením a naopak zelená pro oblasti s extrémním 

ohrožením vodní erozí, 

- str. 79, obr. 42 a 43 – nelze srovnat zobrazené výsledky modelování z důvodu nestejně 

zvolených hranic intervalů pro zobrazení odnosu sedimentů ze subpovodí do toku, 

- str. 81, obr. 46 – metoda lokalizovaného diagramu byla zvolena správně, není však 

patrné, k jakým závěrovým profilům se jednotlivé diagramy vztahují a chybí 

zobrazení povodí k příslušným profilům. 

Tyto výhrady by nebyly podstatné, pokud by byly výsledky modelování prezentovány i jiným 

způsobem. Takto však není možné provést srovnání jinak velmi zajímavých výsledků 

z důvodu kartografických chyb. 

 

8. Jaký je způsob využití práce? (jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 

využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?)  

Téma práce bylo zvoleno aktuální, proces hodnocení eroze půdy a její ochrana se s tématem 

vzrůstající extremity klimatu stává jednou ze zásadních otázek k řešení. Práce je prakticky 

využitelná jako návod pro modelování vodní eroze v jednotlivých použitých nástrojích. 

Publikaci vzhledem k výše uvedeným připomínkám ve stávajícím stavu nedoporučuji. 

 

9 Celkové hodnocení práce.  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením: – velmi dobře – 

 

 

 

V Ostravě, 27. 5. 2011  

 


