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Student: Martin Plešek___________________________________________________ 
 
Oponent: Ing. Aneta Žabenská _____________________________________________ 
 
Student vypracoval bakalářskou práci na téma „Porovnávání metod pro výpočet erozního 
smyvu v povodí“. Práce obsahuje textovou zprávu o 36 stranách bez příloh. Členění textové 
části práce je logické a zahrnuje úvod, popis zájmového území, popis použitých metod a 
výsledky se závěrem. Úvod by mohl být rozsáhlejší s případnými odkazy na literaturu týkající 
se dané problematiky. Autor srovnává výpočet erozního smyvu pomocí softwaru ERCN, 
výpočet v prostředí ArcGIS s využitím softwaru USLE2D a LS converter, dále pomocí 
modelu WEPP a programu Atlas. Je škoda, že autor nevěnoval při popisu stejnou pozornost 
všem uvedeným metodám. Autor se zaměřil nejvíce na metodu výpočtu USLE 2D v prostředí 
ArcGIS a model WEPP (viz. prezentace výsledků či pracovního prostředí jednotlivých 
softwarů formou obrázků). Velice pozitivně hodnotím široký softwarový záběr bakalářské 
práce, dobře využitelný také v praxi. 
Předloženou prací student prokázal dobré schopnosti využívat výpočetní techniku. Práce plně 
odpovídá rozsahu bakalářské práce.  
Jako oponent bych měla několik otázek či připomínek k doplnění v rámci odborné diskuze: 

1. Z obrázku 6 a 11 vyplývá, že autor použil pro trvalý travní porost C faktor o hodnotě 
0,204, který se hodí spíše jako průměrná hodnota C pro ornou půdu (konkrétně 
klimatický region č. 7). Co k této volbě autora vedlo? 

2. Autor v úvodu práce uvádí, že „ztráta půdy erozí má vliv na výdělky zemědělců“. 
Uveďte prosím důvody, o kterých si myslíte, že vedou zemědělské subjekty 
k pěstování erozně nebezpečných plodin.  

3. Obrázky v kapitole Popisu území hodnotím jako dostačující. Nicméně pro lepší 
přehlednost bych především pro prezentaci výsledků volila grafické přílohy ve větším 
měřítku a lepším rozlišení se všemi náležitostmi. Např. u obrázku 10, který uvádí 
hodnoty LS faktoru vypočteného pomocí USLE 2D chybí legenda a ztrácí tak 
výpovědní hodnotu. V případě tabulek (3, 4) bych doplnila informace o prezentované 
veličině a jejích jednotkách. 

4. Model WEPP je uváděn stejně jako USLE empirický, jedná se však o fyzikálně 
založený model. Vysvětlete prosím rozdíl mezi fyzikálním a empirickým modelem. 

 
Vzhledem ke skutečnostem, které jsem uvedla v hodnocení, doporučuji práci postoupit 
k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm C(2). 
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