
Vyjádření vedoucího magisterské práce 

 

Jana Kozáková: Variabilita hydropedologických charakteristik půdních typů v povodí 

Tetřívčího potoka 

 

     Cílem magisterské práce Jany Kozákové bylo zhodnotit variabilitu půd převážně 

zalesněného povodí Tetřívčího potoka na základě vybraných fyzikálních a 

hydropedologických charakteristik a interpretovat dosažené poznatky na odtokové poměry 

území. Práce byla řešena v kontextu projektu GAČR 13-32133S Retenční potenciál 

pramenných oblastí ve vztahu k hydrologickým extrémům (Janský, 2013-2017) a vhodně 

doplňuje poznatky z experimentální lokality Zbytiny v pramenné oblasti Blanice.  

 

Splnění cílů práce 

     Cíle magisterské práce byly splněny. Autorka nepřímo navázala na svou bakalářskou práci, 

ve které se věnovala vyhodnocení kontinuálního měření vlhkosti půdy na třech stanovištích 

v povodí Zbytinského a Tetřívčího potoka. Magisterská práce rozšiřuje poznatky o zájmovém 

území o novou problematiku založenou na vlastním terénním průzkumu a laboratorních 

analýzách.  

 

Hodnocení formální stránky 

     Magisterská práce má celkem 99 stran textu. Je doplněna řadou kvalitních tematických 

mapek, dokumentačních fotografií, grafů, tabulek a rozsáhlou samostatnou přílohou. Je 

přehledně strukturována do sedmi hlavních kapitol, včetně úvodu a závěru. Ve výsledcích lze 

odlišit tři navzájem provázané tematické bloky zabývající se hodnocením vodní kapacity půd, 

infiltrační schopností půd a vyjádřením celkového retenčního potenciálu zájmového povodí. 

Dílčí závěry práce autorka diskutuje v samostatné kapitole nazvané Diskuze. Práce je psána 

dobrým odborným slohem bez gramatických chyb.       

 

Hodnocení práce s literaturou 

      Poznatky z literatury jsou uvedeny zejména v kapitole Rešerše a jsou konfrontovány 

s vlastními výsledky v diskuzi. Vedle obecné definice sledovaných charakteristik se autorka 

v rešerši více zaměřila na vliv vegetačního krytu a reliéfu na hydropedologické 

charakteristiky a samotný odtokový proces. Autorka uvádí cca 80 zdrojů použité literatury, ve 

které nechybí četné zahraniční tituly.  

 

Hodnocení použitých metod a postupů 

     Autorka použila k řešení jednotlivých cílů práce adekvátní vybrané postupy a metody. 

Těžiště je možné spatřovat v detailním terénním průzkumu a terénních měřeních a 

v laboratorních analýzách pro stanovení vybraných hydropedologických charakteristik – 

MKVK, PVK, objem nekapilárních pórů, okamžitá objemová vlhkost, infiltrační rychlost pro 

vyjádření variability charakteristik v rámci zastoupených půdních typů a subtypů. Terénním 

pracím předcházela GIS analýza spojená s výběrem stanovišť (segmentů) pro měření a odběr 

půdních vzorků, tak, aby podchytila vliv různých sklonových a vegetačních poměrů. 

Samostatnou pozornost si zaslouží hodnocení variability hydropedologických charakteristik a 

výpočet retenčního potenciálu.  Ve všech postupech je možné spatřovat pečlivost zpracování.  

 

Hodnocení argumentace a interpretace 

     Pozitivně je potřeba hodnotit správnost terminologického vyjadřování u jednotlivých 

postupů jak v metodické části, tak ve výsledcích, stejně tak i argumentaci a interpretaci 

výsledků na úrovni použitých metod. V závěrečné diskuzi se autorka zamýšlí nad výsledky 



práce, snaží se o odůvodnění zjištěných poznatků ve srovnání s dosavadními poznatky o 

území, i v konfrontaci s použitou literaturou. Je třeba si uvědomit, že většina získaných 

poznatků je vztažena k jakémusi teoretickému obrazu (potenciálu), který vlastně vyjadřuje 

stav bez uvažované okamžité půdní vlhkosti a hladiny podzemní vody, což v případě 

hydromorfních půd hraje v odtokovém procesu významnou roli. Možná větší pozornost by si 

zasloužilo i zamyšlení k reálným (po většinu roku existujícím) podmínkám v území a 

zodpovězení otázky, jak vlastně půdy na analyzovaných stanovištích ovlivňují odtokové 

poměry. Toto je relativně obtížné a vyžaduje větší množství času a také zkušenosti. Některá 

tvrzení, např. o vztahu vodní kapacity a zrnitosti půd, by bylo vhodné prokázat dalšími 

analýzami.      

 

Hodnocení odborného přínosu 

     Práce přináší původní poznatky z daného území založené na vlastním detailním terénním 

průzkumu a různých analytických i syntetických postupech. Výsledky doplňují existující 

poznatky o území a lze na ně navázat v dalším výzkumu. Jako pozitivní zde vidím prokázání 

značné heterogenity hydropedologických poměrů v povodí Tetřívčího potoka a prokázání 

(respektive i neprokázání) vztahu pedologických vlastností a retence vody půdou na sklon 

reliéfu a vegetační poměry.  

   

Přístup studenta 

     Jana Kozáková přistupovala ke zpracování tématu aktivně a se zájmem, projevovala 

samostatnost při řešení dílčích úkolů. Účastnila se řady terénních kampaní. Metodiku práce i 

průběžné výsledky konzultovala jak s vedoucím práce, tak s konzultantem Mgr. Lukášem 

Vlčkem, PhD.  

 

 

Drobné připomínky, poznámky 

 

 - Proč v přílohách 8-13 je uvedeno na ose x vpravo „0:00“ a ne „24:00“? 

 - Jakou roli může hrát zhutnění půdy pojížděním mechanismů na sečené louce při hodnocení 

hydropedologických charakteristik? 

- Existuje vztah mezi PVK, MKVK a zrnitostí zeminy, popř. půdní strukturou a jaký? 

 

 

 

Celkové zhodnocení 

     Jana Kozáková prokázala ve své magisterské práci, že se velmi dobře zorientovala v dané 

problematice. Poznatky z práce jsou využitelné v dalším výzkumu a jsou po úpravě 

v kontextu výzkumu srážko-odtokového procesu v experimentální lokalitě Zbytiny 

publikovatelné. Magisterskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm 

výborně. 

 

 

 

 

V Praze, 21.8.2018 

 

 

                                                                                              doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.              


