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Popis práce:Popis práce:Popis práce:Popis práce:    

Předmětem práce je návrh komplexního systému opatření proti vodní erozi v lokalitě 

katastrálních území Bílov, Butovice, Studénka a Velké Albrechtice. Pomocí erozních a 

hydrologických nástrojů GIS bylo území prozkoumáno a zanalyzováno a na základě těchto 

výstupních hodnot bylo navrženo nejlepší možné řešení. K identifikaci erozně ohrožených 

pozemků a odtokových poměrů byl využit digitální model terénu, rovnice Wishmeier-Smith a 

model DesQ. Po návrhu opatření byla vyhodnocena jejich účinnost a porovnání s předchozím 

stavem.    

Hodnocení práce:Hodnocení práce:Hodnocení práce:Hodnocení práce:    
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář kKomentář kKomentář kKomentář k    bodům 1. až bodům 1. až bodům 1. až bodům 1. až 5555....::::    

Erozní i odtokové poměry jsou v řešených lokalitách vyhodnoceny ve 4 variantách využití ploch 

zemědělské půdy. Diplomová práce tak obsahuje velké množství výsledných dat. V práci ale 

postrádám souhrnná hodnocení těchto výsledků. 

Po formální stránce bych uvítala uspořádání kapitol a podkapitol v logickém sledu. Kapitoly, 

které se týkají teoretické části práce, by měli být v textu před kapitolami, které se týkají praktické 

- empirické části práce, to znamená i analýzy území. Stejně tak by bylo vhodnější řazení 

informací v praktické části práce více soustředěně k jednotlivým částem území. 

Práce obsahuje řadu nepřesností a nepozorností např. jsou použity nepřesné odborné 

formulace jako přívalový odtok (str. 1), pro uváděný model DesQ je přesné označení modelu je 
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DesQ-Max Q, dnes používaný Technický standard dokumentace plánu společných zařízení má 

účinnost od roku 2016 na 2012 (str. 3). Citace u seznamu použité literatury nedodržují totožný 

formát. Ve výčtu programů postrádám program ArcGIS.  

Tabulka 3.6 - Vodní nádrže uvádí seznam nádrží s označením, ale postrádám jejich lokalizace. 

V obrázku 3.3 je lokalizováno jen 5 z těchto nádrží.  

U obrázků 3.4 až 3.6 v legendě erozního smyvu postrádám jednotky. Při dodržení zvolených tříd 

klasifikace erozního smyvu s horní hranicí 488,5 t.ha-1.rok-1 by u obrázku 3.6 Erozní smyv v rámci 

celého území pro C = 0,61 nebyla nejohroženější místa pozemků zobrazena.  

U všech povodí KB je dle hydrologických zvyklostí špatně určena levá a pravá strana povodí. 

Požadavky zadání práce byly naplněny, práce obsahuje návrh ochranných opatření proti vodní 

erozi i protipovodňových opatření. U opatření byla následně ověřena jejich účinnost v území. 

Z textu práce jen není patrné, zda byl, dle požadavku v zadání, využit model USLE 2D pro 

stanovení LS faktoru u výpočtu erozního ohrožení. 

Připomínky a dotazy kPřipomínky a dotazy kPřipomínky a dotazy kPřipomínky a dotazy k    práci:práci:práci:práci:    

U pedologických podmínek při analýze území by bylo s ohledem na využité výpočtové metody 

vhodné uvést zastoupení HPJ v řešených územích. Jaké HPJ a HSP jsou zastoupeny v území 

a v jakém poměru?  

Jaké hodnoty C faktoru byly použity, když způsob využití pozemku byl jiný než orná půda? 

Specifikujte prosím, jak vznikly a co říkají hodnoty celkového smyvu v tabulce 3.7 Erozní poměry 

na pozemcích při uvažování různých faktorů C? 

V zadání diplomové práce je uvedeno, že pro výpočet erozního smyvu má diplomantka využít 

model USLE2D. Zmínka o tomto modelu se v práci ale nikde kromě klíčových slov nevyskytuje. 

Byl model využit? 

Obzvláště u sběrných ploch 4, 5 bych s ohledem na procházející dálniční síť zvážila terénní 

zhodnocení místních hydrologických poměrů z důvodu jejího ovlivnění. Byla provedena 

podrobná terénní šetření v řešených lokalitách za tímto účelem? 

Uvedení průměrné hodnoty čísla CN by u výčtu charakteristik povodí bylo také zajímavé uvést. 

Jak bylo postupováno s určením hodnoty čísla CN mimo zemědělské plochy? A následně při 

hodnocení vlivu navržených PEO na odtok z povodí bylo na plochy orné půdy, na které nebyl 

aplikován žádný návrh, použito jaké hodnoty čísla CN, pro jakou plodinu? 

Maxima hydrogramů na obrázku 7.2 - 100leté povodňové vlny pro různá CN v povodí č. 2 

neodpovídají hodnotě Qmax z tabulky 7.1 pro toto povodí. Jaký je skutečný stav na povodí č. 2? 

ZávěrZávěrZávěrZávěr::::    

Navzdory uvedeným připomínkám předložená diplomová práce poukazuje na dostatečnou 
samostatnou práci. Autorka splnila celkový cíl diplomové práce, který naplňuje formou 
i obsahem všechna stanovená kritéria. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:::: C / 2C / 2C / 2C / 2    

Datum:  24. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


