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Zpracovatelka BP  splnila zadání bakalářské práce spočívající   v eliminaci projevů vodní eroze a 
transportu splavenin v rozsahu území zadaném vedoucím práce. 

Na základě GIS analýz s využitím DMT, provedla studentka  v zadaném území v k.ú. Kostelní 
Myslová návrh ochranných opatření k eliminaci projevů vodní eroze a transportu splavenin.  U 
navržených opatření vyhodnotila  jejich účinnost z hlediska ovlivnění erozních a odtokových poměrů. 
U stávajících záchytných příkopů  a svodného příkopu bylo  provedeno podrobné vyhodnocení jejich 
parametrů  a  variantní vyhodnocení jejich účinnosti. 

        Práce reaguje na aktuální potřebu řešení eliminace nepříznivých důsledků soustředěného 
povrchového odtoku v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek. Studentka  provedla 
podrobný průzkum terénu. Studentka na konzultace docházela vždy dobře připravena a reagovala na 
doporučení a připomínky vedoucího práce. Během zpracování prokázala schopnosti samostatně 
pracovat s programovým vybavením umožňujícím vyhodnocovat erozní smyv a základní 
charakteristiky přímého odtoku. Dokázala samostatně vyhodnotit dostupné digitální a standardní 
podklady a řešit problémy, které představuje komplexní rozbor erozních a odtokových poměrů a návrh 
opatření v povodí v kontextu výpočtu erozního smyvu a základních charakteristik přímého odtoku. 
Analýzu faktorů pro výpočet erozního smyvu, kulminačního průtoku a objemu přímého odtoku 
provedl s využitím hydrologických nástrojů GIS v návaznosti na zpracovaný digitální model terénu 
v programu ArcGIS 10.1. K hodnocení míry erozního ohrožení použila standardní metodu univerzální 
rovnice a její modifikaci s použitím programu USLE 2D pro stanovení LS faktoru. K výpočtu 
základních charakteristik přímého odtoku použila model  DeSQ.  

Autorka bakalářské práce následně vyhodnotila účinnost navržených opatření srovnáním hodnot 
erozního smyvu a hodnot přímého odtoku před a po návrhu opatření. 
Autorka splnila zadání  a celkový záměr bakalářské práce. Proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 
klasifikačním stupněm  
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