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Autor diplomové práce „Integrovaná ochrana území před nepříznivými účinky 

povrchového odtoku v povodí Prušánky“ se zabývá zhodnocením zájmového území 

z hlediska stanovení erozních a odtokových poměrů před návrhem a po návrhu opatření. Ke 

stanovení erozních poměrů byla použita metoda USLE v modifikaci pro GIS aplikace. 

Odtokové poměry byly stanoveny na základě modelu DesQ. Jedná se o aktuální téma, které je 

potřeba řešit, nicméně forma zpracování práce neodpovídá úrovni diplomové práce. 

Abstrakt je uveden pouze dvěma větami, což považuji za velice stručné shrnutí práce. Styl 

a skladba vět není hodna úrovně diplomové práce – stručné, často podávající neúplnou 

informaci. Náplň jednotlivých kapitol a jejich skladba je na nízké úrovní. Není uvedena 

kapitola „Obsah“ ani „Cíle“ práce, čímž je pak obtížné posoudit výstupy práce. Kapitola 

„Porovnání výsledků“ porovnává pouze odtokové poměry a to poměrně strohým způsobem. 

 

Připomínky k práci a otázky doporučené k bližšímu vysvětlení při obhajobě: 

1. Jaké jsou cíle práce? Bylo těchto cílů v práci dosaženo? 

2. V klíčových slovech je uvedeno k. ú. Čejkovice. V názvu je zmíněno povodí Prušánky. 

V textu je uváděno obojí. Doporučuji v klíčových slovech uvádět lépe vystihující hesla než 

konkrétní místa. Doporučuji sjednotit název výzkumné lokality v textu – jednou je uvedeno 

k. ú. Čejkovice a jindy povodí Prušánky. 

3. Na jakou hranici území byly počítány erozní a odtokové poměry? Z textů a především 

obrázků je možné říci, že autor se zaměřil pouze na hranici administrativní a nebyla tedy 

brána pro výpočty hranice hydrologická, což pro odtokové i erozní poměry není vhodná volba 

hranice. Autor tím zanedbává přítok povrchové vody z pozemků ležících výše nad zájmovým 

územím. 

4. U obrázku 3.4 chybí legenda. Čím je charakteristická klimatická oblast T4? 

5. Doporučuji uvádět aktuální legislativní předpisy. Vyhlášku č. 327/1998 Sb. je vhodné 

aktualizovat vyhláškou č. 546/2002 Sb. 

6. Na obrázku 3.7 je uvedena mapa HPJ. O jakou hlavní půdní jednotku při hodnotě HPJ 0 

se jedná? 

7.  Na obrázcích není uvedeno označení povodí ke „kritickým bodům“ (KB). Není možné 

tedy přiřadit výstupy k daným povodím KB. Jaké je tedy označení posuzovaných povodí KB? 

8. Autor v práci uvádí porovnání odtokových poměrů v textu i v tabulkách, což vidím, jako 

vhodné poukázání na účinnost navržených opatření z hlediska odtokových poměrů. V práci 



již ale nejsou zpracovány tabelárně erozní poměry. Jaké jsou číselné hodnoty erozních 

poměrů v zájmovém území před návrhem a po návrhu opatření? A jaká je jejich účinnost? 

9. Na obrázku 5.13 je uvedena mapa erozního ohrožení po aplikaci protierozních opatření. 

Jakých hodnot dosahují jednotlivé faktory po návrhu opatření? V práci nejsou hodnoty 

faktorů po návrhu opatření uvedeny. 

10. Autor uvádí, že návrh opatření byl proveden na základě metodiky projektu AdaptaN. 

O jakou metodiku se jedná? Na základě jakých metodických postupů byl proveden návrh 

opatření. O jaký projekt se jedná? Projekt AdaptaN je vhodné uvést do kapitoly „Použitá 

literatura“. 

11. Na základě zadání diplomové práce by autor měl stanovit transport splavenin. V práci 

není žádná zmínka o transportu splavenin. Na základě jakých rovnic by autor provedl 

stanovení transportu splavenin v zájmovém území? 

 

Předložená diplomová práce poukazuje na přípustnou samostatnou práci autora z hlediska 

přípravy vstupních dat a výpočtů různou formou vstupujících do diplomové práci, nicméně 

styl a uspořádání textů, kapitol, formy výstupů, celkové zhodnocení práce a především 

formální hledisko práce nesplňuje úroveň diplomové práce. Navzdory uvedeným 

připomínkám postupuji diplomovou práci k obhajobě před komisí s uvedenou klasifikací: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: E / 3 

 

V Brně dne 26. 01. 2015 .................................................. 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


