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Obsahem bakalářské práce je studie protierozní ochrany s využitím systému přírodě 
blízkých opatření. Erozní a odtokové poměry byly řešeny pomocí nástrojů programu ArcGIS. 
V bakalářské práci byla vybrána erozně ohrožená lokalita, na které byl použit velice vhodně 
program Microstation s použitím programové nádstavby InRoads a byl vypracován návrh 
systému přírodě blízkých protierozních opatření. Bakalář prokázal velice dobrou znalost 
těchto programů a propojením uvedených programů došel k efektivnímu návrhu systému 
přírodě blízkých opatření. Snahou bakaláře je poukázat na rozdíly mezi možným optimálním 
řešením a kompromisním řešením, respektujícím požadavky hospodařících subjektů. 

Předložená bakalářská práce sestává z 60 stran textu, tabulek, obrázků a ze 13 příloh. 
Práce je přehledně a logicky členěna do 11 kapitol. Bakalář v úvodu práce popsal velice 
podrobně nejen problematiku vodní eroze ale hlavně její ochranu pomocí komplexního 
návrhu protierozních a protipovodňových opatření. V další části představil bakalář dotčené 
území, pečlivě ho charakterizoval a aplikoval prostorové analýzy. Předností bakalářské práce 
je nejen dobře zpracovaná teoretická část, ale především se jedná o velice vhodné propojení 
s praxí. Zapojil do práce požadavky hospodařících subjektů a v poslední části práce provedl 
porovnání dvou návrhů opatření, a to optimální návrh a kompromisní, který akceptuje 
požadavky hospodařících subjektů. 

Bakalářská práce plně splňuje požadavky zadání. Text má dobrou jazykovou úpravu, 
jsou citovány zdroje, získané výsledky jsou tabelárně a graficky zpracovány.  

Otázky a připomínky: 
• Str. 2 – Vyskytují se zde pojmy „normální“ a „abnormální“ eroze. Bylo by 

vhodné uvést původ tohoto označení eroze. 
• Str. 3 – Bakalář hovoří jednou o technických a podruhé o biotechnických 

opatřeních. Co je možné si pod nimi představit? 
• Obr. 2. 3 – není zřejmé, kde je situována zájmová erozně ohrožená lokalita. 
• Obr. 8 – Co znamenají žluté a červené linie v zájmovém území. Vhodné odkázat 

na patřičnou přílohu. 
• Str. 26 – poslední odstavec – uvést citaci. V celém textu bakalářské práce by 

bylo vhodné lépe používat citace. 
• Str. 47 – poslední odstavec – Na základě jakých podkladů bylo zjištěno, že 

výpočet objemu přímého odtoku probíhal pro 100 letou vodu? A jak byl 
stanoven přepočet na 1 letou vodu? 

Uvedené připomínky mají pouze formální nebo doplňující charakter. Téma bakalářské 
práce považuji za aktuální a plně naplňující zadání, proto doporučuji tuto bakalářskou práci 
přijmout k obhajobě. 
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