Název práce:

Vyhodnocení návrhu protierozních a protipovodňových opatření se
zaměřením na pásové střídání plodin

Autor práce:
Vedoucí práce:

Bc. Nicole Jarová
Ing. Veronika Sobotková, Ph.D.

Popis práce:
Diplomantka se ve své práci věnovala zhodnocení účinnosti navržených ochranných opatření
při různých variantách návrhu pásového střídání plodin v k. ú. Ketkovice. Diplomantka provedla
analýzu zvoleného území z hlediska erozních a odtokových poměrů, průzkum terénu a návrh
ochranných opatření. Pro práci využila následující programy: ArcGIS, USLE2D, DesQ.

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

1. Úroveň zpracování řešeného tématu
2. Přístup autora při zpracování práce
3. Využití odborné literatury a práce s ní
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce
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Celkové hodnocení a závěr:
Odborná úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Diplomantka vhodně využila získané odborné
dovednosti pro sepsání diplomové práce a zvolila vhodné metody a postupy prací pro dosažení
zadaných cílů. Diplomantka přistupovala k tvorbě práce zodpovědně, velice často využívala
odborných konzultací. Projednané úkoly zpracovávala samostatně dle svých možností,
povšimla jsem si drobných nedostatků při celkovém pohledu na vyhodnocení výstupů a shrnutí
postupů práce.
Využití odborné literatury je na výborné úrovni. Z hlediska formální a jazykové úpravy je práce
na dobré úrovni. Celkové zhodnocení práce je na výborné úrovni.
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Práce je dobře sepsána a poukazuje na dobrou úroveň znalostí problematiky diplomantky. Dále
je práce členěna do patřičných kapitol a obsahuje dostatečné množství obrázků a tabulek
vysvětlujících postup prací autorky.
Obsah diplomové práce naplňuje stanovené cíle. Diplomovou práci hodnotím kladně jak
z hlediska teoretické části, tak i praktické části. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Klasifikační stupeň podle ECTS:
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