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Předmětem diplomové práce bylo vyhodnotit erozní procesy v povodí Černičí modely 
WATEM/SEDEM a USPED, popsat fyzicko-geografické podmínky a analyzovat srážko-
odtokové poměry na povodí. 
 
Práci tvoří 138 stran, včetně fotografií, tabulek, grafů, seznamů a přehledu použité literatury. 
Práce je rozdělena do 9 kapitol včetně úvodu a závěru. Rešeršní část tvoří 17 stran.  
 
Ve druhé kapitole je definován pojem eroze a popsané jsou i metody výzkumu eroze, jak 
terénního tak zejména modelového pomocí matematických modelů. V této kapitole je také 
výborně zpracován přehled použití obou modelů u nás i ve světě a dokladovány klady i 
zápory. Velmi oceňuju stať věnovanou transportu plavenin s následnou změnou kvality vody 
během výrazných srážko-odtokových událostí. Tady diplomantka pracovala s aktuální domácí 
i zahraniční literaturou.  
 
Třetí kapitola je věnována metodice řešení, která je velmi kvalitně zpracována. Značnou část 
metodiky tvoří popis použitých modelů a postupů (s použitím nástrojů GIS) při řešení 
erozních procesů na šetřeném povodí. V této kapitole bych ocenil větší část věnovanou právě 
univerzální rovnici USLE a novým postupům při určování jednotlivých faktorů dle nejnovější 
metodiky Janečka a kol. z roku 2007.  
 
Značnou část předložené diplomové práce (kapitoly 4 až 6, cca 60 stránek) tvoří podrobný 
popis fyzicko-geografických charakteristik zájmového povodí Černičí s využitím nástrojů GIS 
a zhodnocení výzkumu na povodí. Diplomantka tady velmi podrobně zpracovala dosavadní 
výsledky výzkumu, co přináší ucelený přehled pro další výzkumné týmy pracující na tomto 
povodí.  
 
Sedmá kapitola se věnuje samotnému modelování erozních procesů na povodí Černičí. 
Vybrané modely považuji za vhodné a pro komplexnost řešení problematiky doporučuji 
doplnit o výpočet a porovnání odtoků z konkrétních srážko-odtokových událostí. Oceňuji tady 
i aktivní přistup diplomantky k aktuálním projevům eroze na povodí, efektně 
zdokumentované fotografiemi. Ve výzkumu se často střetáváme s poruchovostí měřících 
přístrojů, co nastalo i v období, kdy diplomantka řešila svojí práci a tudíž nebylo možné 
odebrat vzorky splavenin na analýzy. Tento fakt však neznehodnocuje úroveň diplomové 
práce. 
 
V diskusi jsou porovnávaný dosažené výsledky modelů s výsledky vypočítanými univerzální 
rovnicí USLE a s předchozím výzkumem v povodí. Výsledkem modelování jsou mapy 
znázorňující prostorové rozložení lokalit s převládající erozí a akumulací a také jsou 
přehledně vyjádřené v tabelární podobě. 
 
 



Připomínky a otázky: 
 

• Opravuji nepřesnost v stati 2.1.1  - pokusné parcelky na Třebsíně mají rozměry 7x35,7 
m a ne jako uvádí diplomantka 2x35,7 m – tato nepřesnost, ale vyplynula už z chyby, 
která je uvedená v zdroji, který diplomantka použila – www.vimevite.cz  Slámová 
2007 – jsou tady i jiné nepřesnosti a proto doporučuji uvádět hodnoty od 
provozovatele plochy a to VÚMOP v.v.i. 

• Co bylo jako hlavních kriteriem výběru těchhle modelů?  
• Na jakých datech byla vykonána kalibrace a verifikace parametrů modelů? A jestli 

vůbec byla kalibrace vykonána? Když ano, které parametry v modelech byly 
kalibrovány. 

• Proč diplomatka při poruchovosti resp. výpadku funkčnosti vzorkovače SIGMA 900 
MAX nepoužila jednoduchý vzorkovač instalovaný nad uzávěrovým profilem? 

• Diplomantka při terénním šetření objevila na povodí konkrétní projevy eroze. Proč 
v práci nenavrhla konkrétní opatření k zabránění erozní činnosti a zároveň tyto 
opatření nepromítla do modelového řešení? 

• Jaké jsou možné důsledky globálního oteplování na našem území a jak se tento trend 
projeví v zemědělství? Jaké opatření by diplomantka navrhla pro toto konkrétní 
povodí? 

 
 
Diplomová práce je po formální stránce zpracována kvalitně, přehledně členěna do 
jednotlivých kapitol. Rozsah práce je dostatečný, podrobnost zpracování je úměrná velikosti 
řešeného území. Za přínos práce lze považovat výpočty ztráty půdy v modelech USPED a 
WATEM/SEDEM a mapové výstupy, které dokumentují potenciální ztrátu půdy na 
jednotlivých pozemcích. Velkým přínosem je také podrobný přehled dosavadních výsledků 
výzkumu na tomto povodí. Na základě výše popsaného rozboru a po zodpovězení 
doplňujících otázek navrhuji k obhajobě.  
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