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NtÍzev prdce: Faktor erodovatelnosti půd a sezónní variabilita jeho hodnot

Předkládaná bakalářská práce ondřeje Hanulíka zpracovává na 48 stranách
problematiku erodibility půd jako jednoho z faktorů přímo působících na intenzitu půdní
eÍoze. Vzhledem k tomu, že zrych|ená půdní eroze V současnosti ohroŽuje většinu našich
obdělávaných ploch, není o vhodnosti zvoleného tématu třeba diskutovat. Autor se v práci
neomezuje pouze na popis erodibility jako takové, a|e všímá si především jednoho zyejich
důleŽitých atributů, a to její sezónnosti, která bývá při výpočtech ohroŽenosti půd erozí často

zanedbávána. Hlavní část je tvořena literární rešerší' ve které jsou shmuty současné poznatky

a přístupy k chápání této sloŽité problematiky. Práce je členěna na několik samostatných

kapitol, ve kterých autor logicky postupuje od obecnějších informací týkajících se samotného

procesu půdní eroze přes rozsáhlé pojednání o charakteru a sezónních změnách jednotlivých

činitelů podílejících Se na míře náchylnosti půdy k erczi, Diraz je kladen na strukturu a

texturu půdy, obsah humusu a infiltrační poměry, tedy faktory, které se objevují i v obecně

používané Univerzální rovnici ztráty půdy vodní erozi' Závěry jednotlivých kapitol jsou pak

shrnuty v poměrně obsáhlé diskuzi.
K obsahové části nemám závažnější připomínky. Práce si klade za cíI popsat faktor

půdní erodibility jako veličinu proměnlivou v čase a ukázat důležitost takového sezónního
vývoje pro celkové hodnoty míry půdní eÍoze. Zejména v částech zabývajících se analýzami
jednotlivých činitelů se tento záměr daří úspěšně naplnit. Autor čerpá z aktuáIních publikací'
se kterými pracuje velmi obratně a s kritickým přístupem. Vyzdvihuji též schopnost syntézy
získaných informací, která umoŽňuje autorovi dospět k vlastním závěrům i v takto sloŽité
problematice. BohuŽe| zásadní otázka vlivu změn erodibility na celkovou půdní erozi se ve

výsledku poněkud vytráci, coŽ je ovšem vcelku pochopitelné vzhledem ke komplexnosti
tohoto jevu, který by vyŽadoval samostatnou studii podpořenou terénním výzkumem:

Po formální stránce je text v pořádku, mnoŽství a kvalita příloh je odpovídající. Práce
je přehledná a logicky sestavená. oceňuji velmi dobrou jazykovou úroveň textu a stylistickou
kultivovanost.

Dovoluji si připojit několik otázek a připomínek:

t. V kapitole o textuře je uvedeno , že mezi půdami jsou k erozi nejnáchylnější spraše a

sprašové hlíny. V tomto případě se ovšem nejedná o půdy' ale o matečné horniny.

Existuje představa' v jakém rozmezi se můŽe pohybovat sezónní změna K-faktoru u
našich půd?

Vzhledem k tomu, Že se jedná o geograf,rckou práci, uvítala bych alespoň hrubou
regionalizaci některých zptacovávaných faktorů (např. které naše půdy mají nejvyšší
faktory erodibility, rozšíření půd podle textury...). Takto se přístup autora může zdéú.

příliš agronomický.
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Přes výše uvedené připomínky se domnívám, že se autorovi podařilo obsáhnout v bakalářské
práci nejdůležitější otazky týkajici se významu půdních vlastností v procesu zrych\ené eÍoze a
úspěšně se vypořádat s nástrahami sloŽité erozní problematiky. Práci hodnotím jako zdařilou'
navrhuji ji přijmout jako bakalářskou práci a hodnotit stupněm výborně'
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