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Diplomová práce Jany Kozákové je rozsáhlá, ve150 stranách má 93 stran vlastního 

textu, ostatní strany jsou různé přílohy a seznamy. Autorka řeší téma velmi důležité, 

především díky klimatickým výkyvům v posledních letech. 

Abstrakt má výstižně a stručně shrnout hlavní informace o práci. Zkoumané povodí by 

autorka neměla nazývat lesní, když má asi třetinu zemědělské půdy a také popsané půdy 

v povodí je lépe řadit nejprve k typům a potom až k subtypům. Jiný obrázek si o půdním krytu 

uděláme podle devíti subtypů, a jiný podle čtyř typů a devíti subtypů. Navíc na str. 31 je  

dokonce popis půdního krytu povodí Tetřívčího potoka jiný než je uvedeno v tomto abstraktu. 

To je vzhledem k tomu, že se podle abstraktu případný zájemce o tématiku rozhoduje o 

přečtení celé práce, zavádějící. 

Úvodní rešerše vztahu půda - voda je zpracovaná pečlivě a nevynechává žádné 

podstatné aspekty, pouze mám dvě výtky. Své místo by v rešerši měla zmínka o prostorové 

závislosti hydromorfizmu k poloze v reliéfu, popisované v pedologické literatuře  jako 

hydromorfní či topografická katéna a také mohly být zmíněny další způsoby měření 

hydropedologických parametrů než v práci užívanou gravimezrii.  

Popis zkoumaného povodí je zestručněný vzhledem k mnoha autorům, kteří se danou oblastí 

zabývali. Proto asi jsou např. ve druhém odstavci na str. 25 používány dosud nezmiňované 

termíny jako podzemní voda v puklinách žuly (geologicky nejsou doloženy), a nebo nejasný 

termín „průliny eluvia, sutí a kvartérních sedimentů“. 

Metodická část vysvětluje popis profilů vyskytujících se půd a jejich zachycení 

v prostoru povodí. Zajímal by mě důvod, proč autorka zamítla použití zakřivení svahů do 

třídících kategorií pro výběr odběrových lokalit. Uvádí sice, že se tak rozhodla podle 

literatury, ale v rešerši o tomto problému nejsou zmínky. Metodika uvádí standardní popis 

profilů půd, kde byly odebrány vzorky, ale v příloze 14 jsou popisy nejednotně. Chybí barvy a 

ani zrnitost, byť orientační, není určena pro všechny profily a jejich horizonty. Infiltrace podle 

metodiky sice neměla být testována na hydromorfních a semihydromorfních půdách, ale ve 

výsledku jsou měření provedena i u oglejených kambizemí. Kambizemě oglejené se podle 

platné naší klasifikace označují KAg a ne KAo. Podobně nejednotně jsou uváděny hloubky a 



mocnosti horizontů a také odběrová místa v profilu, protože jsou případy, kdy jsou do válečku 

odebrány půdní vzorky (poloha A) z diagnostického horizontu Bv. Tento rozpor mezi 

metodikou a terénní prací jsou zdánlivě detailem, ale mohou výsledky deformovat. Nejsem 

však schopen posoudit, do jaké míry. Podle svažitosti (tab. 10) jsou půdy zařazeny do tří 

kategorií a zajímala by mne kategorie půdy na svahu 3,5 stupně. 

Kapitola výsledků je nejrozsáhlejší, má 22 stran. Velmi podrobně a pečlivě 

vyhodnocuje měření fyzikálních parametrů z válečků a infiltrometrem. Považuji za škodu, že 

autorka nevyužila dalších možností kategorizace půdních segmentů. Vzhledem k cíli práce, co 

nejobjektivněji posoudit roli půdních charakteristik pro zadržení a rychlost vsakování vody 

v povodí, považuji za určitý nedostatek pominutí zrnitosti/štěrkovitosti a historie land use. Je 

však pravda, že při hledání různých příčin rozdílů měřených fyzikálních parametrů autorka se 

zrnitostí také pracuje. Ve druhém případě např. podle leteckého snímku z padesátých let a 

popisů profilů (podle existence hor. Ap) je pravděpodobné, že původní orné půdy s poměrně 

velkým podílem v povodí zachovávají vlastnosti, které ovlivňují chování vody v půdě. 

Vyhodnocením naměřených dat se odkrývají také další možné cesty hledání závislosti mezi 

charakterem území a půdního krytu.   

Výsledky obsahují velké množství úvah, proč se jednotlivé segmenty liší. Především retenční 

potenciál je z hlediska praktického využití zajímavá hodnota. V některých případech jsou 

jednotlivá zdůvodnění rozdílů spíše spekulativní. Faktem však je, že vzhledem k složitosti 

vztahů a chybějícím parametrům půd, jejichž váha se může ukázat jako důležitá, nemůže 

autorka předložit jednoznačné a zobecněné vysvětlení. Oceňuji však, že se pokouší více či 

méně úspěšně vztahy pochopit a logicky popsat. Poukáži zde na jeden případ. Např. trendy 

zvyšování a snižování hodnot MKVK a PVK podle svažitosti jsou záhadou a nepodařilo se je 

logicky vysvětlit. Autorka se bohužel také nevěnuje zpracování výsledků měření okamžité 

vlhkosti půd, protože jenom s jejich pomocí můžeme uvažovat o stanovení např. odtokové 

bilance při velkých srážkách. Zcela na závěr by mne zajímal názor autorky, proč svažité půdy 

mají jílovitější horizont B. 

 Diskuzi v diplomové práci považuji za úspěšně zvládnutou část. Probíhá s různými 

autory, ale pozor na práce podobného charakteru, které se týkají různých exotických území 

z hlediska klimatických pásů, biomů či lokálních specifik. Tam se musí k rozdílům přihlížet a 

posoudit, zda je vůbec možné srovnávání výsledků. Nejblíže má tato diplomová práce 

přirozeně k práci Královce z r. 2016, který na této lokalitě a vedlejším povodí Zbytinského 

potoka zpracovával podobnou tématiku. Výsledky prostorového rozložení zjištěných hodnot 

se značně odlišují a autorka předkládá analýzu možných příčin. 



 Závěr vhodně shrnuje výsledky a také příčiny, proč se nedaří prozatím uspokojivě 

odpovídat na vztahy pedologických a hydrologických parametrů. Správně také upozorňuje, že 

pochopení těchto příčinných vztahů je zásadní pro řešení odtokových poměrů v povodí. 

 Po formální stránce nemám zásadnější připomínky, text je z hlediska stylistiky 

v pořádku, bez překlepů a gramatických chyb. Obrázky mají v některých případech popisy s 

moc malými písmeny, ale obsahově dobře doplňují text. 

 Jana Kozáková prokázala schopnost zpracovat vědeckou práci, která vyžadovala 

náročný terénní průzkum, odběry a popisy půd, analýzu vzorků, vyhodnocení výsledků a 

jejich syntézu do závěrů, které budou použitelné pro následovníky v tomto oboru výzkumu. 

Navrhuji práci schválit jako diplomovou a navrhuji orientačně velmi dobré hodnocení. 
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