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Diplomová práce je zaměřena na modelové studie látkových toků v povodí 
Rakovnického potoka s využitím počítačových programů ArcGIS a SWAT 
(Soil and Water Assessment Tool). Navazuje na terénní měření, modelové 
studie a odborné publikace, které vznikly na tomto povodí v rámci 
výzkumných projektů. 

 

Vlastní přínos 
a náročnost 

Při modelování s využitím SWAT musela studentka zvládnout pokročilé 
techniky práce s programem ArcGIS a následně i s nadstavbou ArcSWAT 
2012. Kromě vytvoření modelových studií bylo nutno v počáteční fázi získat 
a připravit data pro nastavení hydrologických parametrů, charakteristik 
krajinného pokryvu, charakteristik půd a meteorologických parametrů. 

 

Otázky a 
hypotézy 

Využití modelu SWAT předcházelo experimentování s dostupnými daty 
s využitím statistických metod. Komplexnost, dostupnost a úzká součinnost 
s GIS systému SWAT společně s obsáhlou dokumentací nakonec rozhodly 
ve prospěch tohoto modelovacího nástroje. 

 

Design 
metody a data 
 

I když model SWAT je široce využíván zejména v USA, i v Evropě a dalších 
oblastech nachází v rámci výzkumných projektů stále více svou 
nezastupitelnou roli. Vzhledem k jeho komplexnosti pro modelování 
látkových toků v povodích se však v tuzemských podmínkách projevila i 
určitá negativa. Zatímco řešení modelů v USA se provádí automatickým 
propojením SWAT na datové servery za účelem získání charakteristik 
vybraného povodí, v tuzemsku je toto nutno řešit strastiplným obíháním 
institucí a vyplňováním papírových potvrzení s následnou rafinovanou 
přípravou vstupních dat do požadovaných formátů. Tyto aktivity nakonec 
zabraly většinu času v rámci řešení práce. 

 

Zpracování 
dat 
 

Po manuální kalibraci modelu i s využitím získaných terénních měření za 
období 1999-2000 provedla studentka řadu modelových studií. Do práce 
byly nakonec zařazeny vybrané studie bez vlivu zdrojů znečištění 
s postupným přidáváním plošných zdrojů a bodových zdrojů a nakonec 
s úpravou managementu v zemědělství.    

 

Presentace 
dat  

Výstupy modelu jsou prezentovány formou časových průběhů. „Schodovitý“ 
průběh naměřených koncentrací dusičnanů navrhl školitel, aby byly na první 
pohled tvarově odlišeny od výstupů modelu. V grafech chybí fyzikální 
jednotky, ale vše se týká dusičnanů v mg/l. 

 

Interpretace 
dat 
 

Na podkladě dílčí rešerše využití SWAT studentka pronikla do problematiky 
a byla schopna s modelem pracovat za účelem vhodné úpravy výstupních 
charakteristik sledovaných koncentrací. 

 

Literatura 
 

Kromě obsáhlých manuálů v anglickém jazyce byla studentka nucena 
nastudovat i široký okruh zahraniční literatury. Komentáře k výsledkům a 
diskuze jsou vedeny s jejich využitím.  

 

Logika textu a 
formální 
úprava 
 

Při čtení textu jsem nedohledal v seznamu citací řadu odkazů. V některých 
případech se lišil rok vydání. Až na některé textové nepřesnosti je text 
zpracován pečlivě. 

 

výsledná 
známka 

Studentce se podařilo proniknout do modelování v SWAT a provést 
s využitím technické podpory školitele požadované modelové studie, které 
jsou dále interpretovány i s využitím zahraniční dostupné literatury. 
Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě s kladným hodnocením. 

 

 


