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Bakalářská práce se zabývá vlivem změn faktoru erozní účinnosti deště na plošný 
rozsah kategorií stupně erozní ohroženosti. Posouzení probíhalo v katastrálním území 
Nikolčice v Jihomoravském kraji. V práci byly provedeny vlastní analýzy erozních a 
odtokových poměrů v území. Autor vytvořil jednotlivé varianty pro různé hodnoty R - 
faktoru. Po provedení analýz bylo provedeno i ekonomické zhodnocení případných škod pro 
různé velikosti R - faktorů. Práce si tedy také klade za cíl posoudit stávající území na erozní 
ohroženost v závislosti na změně hodnoty R - faktoru. 

Předložená bakalářská práce sestává z 37 stran textu, tabulek, grafů a obrázků. Práce je 
členěna do 6 hlavních kapitol. Po úvodu jsme v kapitole rešerše seznámeni s popisem 
problematiky a dále s materiály a metodami. Následuje kapitola výsledky a diskuze. 
Následnou kapitolou je závěr. K rozboru území a výpočet eroze používá autor převážně 
software ArcGis. Při výpočtu erozního smyvu byly použity hodnoty R – faktoru 20, 30, 40, 40 
+ 30%, 50, 60. Následuje výpočet a kvantifikace erozních procesů a ekonomické zhodnocení. 
V závěru autor zhodnocuje výsledky.  

Výhrady mám ke grafické úpravě vložených obrázků vzhledem k jejich velikosti nelze 
přesněji lokalizovat případné detaily. U obrázku 4.1.1 Plošný rozsah nepovoleného smyvu pro 
různé R – faktory si myslím, že autor má chybný výpočet nebo chybně nadefinované barevné 
schéma. Při R = 20 je v tabulce psána plocha, kde je překročen povolený smyv G>4 t/ha/rok 
29,2% plochy území a v mapce je převážná část území v barvě charakterizující R=20. Je 
chyba jen v klasifikaci nebo i ve výpočtu? 

 

Přes uvedené drobné nedostatky téma bakalářská práce a její cíl byl splněn, proto 
doporučuji bakalářskou práci přijmout k obhajobě. 

 

Otázky a připomínky: 

• Proč byly zvoleny jednotlivé hodnoty R faktoru? 

• Byl výpočet erozního smyvu proveden pouze nástroji GIS?  

• Vysvětlete přesněji hodnotu R – faktoru 40 +30% co Vás k tomu vedlo?  

 

 

 



 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

V Brně dne 10. 6. 2016 .................................................. 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


