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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat erozní ohrožení příspěvkového povodí VD Luhačovice za
využití standardních metodik (ČKAIT) a programových prostředků (průmyslové standardy
FEMA/NFIP).

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Vzhledem k časovému rozmezí, v jakém byla absolventská práce realizována, nelze styl práce autora
nazvat za průběžný. Samostatnost při řešení problémů byla na průměrné úrovni, netriviální
problematiku praktického zvládnutí dynamického erozního modelování v prostředí ArcView
GIS/SWAT a hydraulického modelování v SW HEC-RAS však autor objektivně zvládnul.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
1) Mapové výstupy jsou nevyhovující, neobsahují povinné kompoziční prvky mapových děl.
Vzhledem k oboru, na kterém chce autor graduovat, toto nelze označit za zanedbatelný poklesek.
2) str. 16 - naprosto nevyhovující je autorem uváděná (i s citací Krásy 2010) kategorizace erozních
modelů. Není pravdou, že kontinuální modely jsou jen empirické a s ročními průměry srážkových
vstupů (viz autorem využívaný SWAT) a dělíme je na distribuované a celistvé (do jaké kategorie opět
programový prostředek a model SWAT pak patří ?). Kritický přístup ke zdrojům je jedním ze
základních předpokladů pro úspěšné zvládnutí tohoto typu absolventské práce.
3) citace termínu "přímý odtok" dle Janečka (2002) není relevantní. Je lépe citovat klasickou
hydrologickou literaturu nebo autory, které se touto problematikou zabývali intenzivně (Kirkby,
Beven apod.).
4) str. 21 - co jsou to indexy IPS I-III? U metody SCS-CN jsou standardně používaný indexy AMCI -
III, přičemž standardní český ekvivalent jako u API/UPS neexistuje.
5) Nejsou taktéž jednotným způsobem označovány subkapitoly u přírodních poměrů - např.
"Hydrologie", "Geologie", ale zároveň "Půdní poměry". Přímé citace půdních typů nejsou vhodným
počinem vzhledem k zaměření práce - autor by měl být schopen samostatné orientace v této
problematice.
6) V některých pasážích pak naprosto absentují citace - např. u "Fytocenologie" (str. 35). Lze toto
chápat tak, že autor fytocenologické snímkování provedl sám ?
7) Jak autor došel k výsledkům modelu SWAT pro VD Luhačovice u typu schematizace, kterou
deklaruje (tj. typ reach + subbasin) ?
8) Absentuje alespoň stručný popis metodiky ČKAIT, se kterou jsou výsledky srovnávány.

5. Hodnocení formální stránky.
Až na grafický doprovod práce obvyklá kritéria splňuje. Autor její tvorbě věnoval dostatečnou
pozornost.

6. Jaký je způsob využití práce?
Dílčí výsledky mají publikační potenciál i možnost praktického využití ve smyslu případové studie
využití standardních nástrojů a metodik. Pro realizaci tohoto kroku by však byla nutná úprava a
zejména adekvátní komentář výstupů.



7. Celkové hodnocení práce.
Práci lze přes určité sporné body označit za vyhovující a částečně přínosnýpočin (regionální přpadová
studie). Autor dle mého soudu porkázal požadované teoretické znalosti a praktické schopnosti. Práci
tedy doporučuji k obhajobě.
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