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Popis práce: 

Diplomová práce posuzuje infiltrac
Minidisky, které jsou určeny pro hodnocení 
Obsahuje 100 stran. Skládá se z
fyzikálních vlastností půdy, které jsou popsány na 39 stranách. Praktic
charakterizuje experimentální plochu a hodnotí infiltraci a kvalitu půdy v
stran tvoří seznam obrázků, tabulek, použitých zkratek
Přílohová část má 50 stran, jsou zde uvedeny výsledky vyhodnocení jednotlivých měření 
z terénu, ale i z laboratoře (infiltrace, k

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Komentář k bodům 1. až 5.

Práce má dobrou úroveň, je zpracována přehledně, řazení kapitol je logické. V
informací ze získaných zdrojů je uvedena citace. Grafická a jazyková úprava je velmi dobrá, i když 
jsou zde drobné chyby a nepřesnosti. 

Připomínky a dotazy k práci:

Str. 19 – změna barvy písma na konci strany
Str. 33 – Čím jsou způsobeny změny objemové hmotnosti během vegetačního období
výraznější její změna (ornice, podorničí
Str. 49 – Kdy nebylo dosaženo optimální zastoupení kapilárních pórů?
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Posudek oponenta diplomové práce

Měření infiltrace v terénu pomocí MiniDiskového infiltrometru

Bc. Michaela Vláčilíková 
Doc. Dr. Ing. Petr Doležal 

infiltraci vody do půdy v blízkosti obce Luhačovice
pro hodnocení vododržnosti půdy a nenasycené hydraulické vodivosti. 

stran. Skládá se z úvodu, cíle práce a teoretické části s problematik
půdy, které jsou popsány na 39 stranách. Praktická

charakterizuje experimentální plochu a hodnotí infiltraci a kvalitu půdy v dané oblast
seznam obrázků, tabulek, použitých zkratek, symbolů a přehled použité literatury. 

50 stran, jsou zde uvedeny výsledky vyhodnocení jednotlivých měření 
laboratoře (infiltrace, křivka zrnitosti, rozbor neporušeného půdního vzorku).
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Práce má dobrou úroveň, je zpracována přehledně, řazení kapitol je logické. V
informací ze získaných zdrojů je uvedena citace. Grafická a jazyková úprava je velmi dobrá, i když 
jsou zde drobné chyby a nepřesnosti.  
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Kdy nebylo dosaženo optimální zastoupení kapilárních pórů? 
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terénu pomocí MiniDiskového infiltrometru 

blízkosti obce Luhačovice, k čemuž se použily 
nenasycené hydraulické vodivosti. 

problematikou infiltrace a 
ká část tvoří 14 stran, 
dané oblasti.  Zbylých 8 

symbolů a přehled použité literatury. 
50 stran, jsou zde uvedeny výsledky vyhodnocení jednotlivých měření nejen 
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Práce má dobrou úroveň, je zpracována přehledně, řazení kapitol je logické. V případě uvádění 
informací ze získaných zdrojů je uvedena citace. Grafická a jazyková úprava je velmi dobrá, i když 

m jsou způsobeny změny objemové hmotnosti během vegetačního období a kde je 
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Str. 51 – Jaká hodnota sání byla nastavena u MiniDisků? 
Str. 55 – Přehled použité literatury – literatura by měla být citována jednotně. 

Závěr: 

Text diplomové práce splňuje náležitosti vysokoškolské závěrečné práce, doporučuji ji přijmout 
k obhajobě. Hodnotím ji klasifikačním stupněm  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  21. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


