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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kalibrace Cosmic Ray Neutron senzoru pro stanovení průměrné objemové 
vlhkosti půdy na povodí Nučice 

Jméno autora: Bc. Veronika Krejčová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 
Vedoucí práce: Ing. David Zumr, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Využití metody detekce rychlých neutronů, které jsou tvořeny kolizí spršek neutronů v přirozeném pozadí a molekul vody v 
přírodním prostředí, pro stanovení obsahu vody v půdě je relativně nové téma. Pro pochopení fyzikální podstaty fungování 
CRNS  (cosmic ray neutron sensing) systému musela doktorandka studovat novou látku, a to zejména v cizojazyčné 
literatuře. Samotné senzory nejsou dosud běžnou součástí meteorologických nebo hydrologických observatoří. Konkrétní 
zařízení, se kterým doktorandka pracovala, pochází z dílny startupu a trpí drobnými technickými nedostatky, které jsme 
museli řešit za běhu. Diplomová práce na obdobné téma dosud nebyla na pracovišti (a pravděpodobně ani v rámci ČR) 
zpracována. Z těchto důvodů se jedná o relativně náročné zadání. 

 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

K samotné práci mám množství výhrad, dle mého soudu mohla (měla) být práce obsáhlejší a samotnou problematiku měla 
rozebrat podrobněji. Nicméně dle mého názoru, byť to není z diplomové práce zcela zřejmé, diplomantka zejména díky 
samostudiu problematiku pochopila, související fyzice i samotné monitorovací sondě rozumí, terénní a laboratorní práce 
uskutečnila dle plánu a dokázala provést požadovanou kalibraci zařízení.    
Zadání práce bylo v zásadě splněno, nicméně k odevzdané diplomové práci mám, s ohledem na formulaci zadání, 
následující připomínky: 

- Podprůměrná literární rešerše. Diplomantka zdaleka nevyužila potenciál dostupné literatury, která je pro danou 
problematiku k dispozici.  

- Srovnání časové řady monitorování pomocí CRNS metody a permanentně instalovaných bodových čidel je v práci 
jen nastíněno. 

- Součástí práce mohla být i kalibrace mobilního CRNS systému, který jsme měli zapůjčen. Využití těchto dat nebylo 
sice v zadání striktně vyžadováno, ale mohlo výrazně přispět ke kvalitě práce. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Aktivitu studentky hodnotím stupněm E. Na tématu práce, tedy na využití CRNS pro monitorování vlhkosti povodí, jsme se 
se studentkou dohodli již v květnu 2021. V té době se studentka aktivně o problematiku a téma zajímala, účastnila se 
našich terénních výjezdů, diskutovali jsme složitost tématu a předem nejisté výstupy, které měly být výzvou. Samotné 
téma je součástí výzkumných aktivit katedry, výstupy jsou velmi zajímavé i pro nás a na spolupráci jsme se těšili. Bohužel 
po prvotních setkáních komunikace ze strany studentky ustala. Práci na původní téma v zimním semestru neodevzdala, 
dohodli jsme se na modifikaci zadání a zpracování v letním semestru. Situace ohledně komunikace a průběžného 
konzultování se významně nezlepšila. Studentka absolvovala pouze nejnutnější terénní výjezdy, pracovala samostatně 
v laboratoři, ale samotné řešení práce téměř nekonzultovala.  
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Samostatnost hodnotím stupněm B. S ohledem na výše napsané, studentka vypracovala práci téměř samostatně jen 
s minimem vedení. Kladně hodnotím, že poměrně náročnou teorii a metodiku kalibrace sondy nastudovala sama. Na 
druhou stranu, absolutní samostatnost není vždy nejlepší řešení. Obávám se, že nedostatek konzultací a zpětné vazby je na 
odevzdané práci vidět. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Samotná práce, kterou diplomantka provedla, má vysokou odbornou úroveň. Pro dosažení výsledku musela projít všemi 
stupni klasické vědecké práce. Tedy, nastudovat problém s využitím dostupné literatury, provést terénní měření, 
vyhodnotit vzorky v laboratoři, analyzovat měřená data. Všechny tyto úkony diplomantka provedla (byť s výhradami). 
V diplomové práci chybí kritický rozbor výsledků, diskuze, což by měla být nedílná součást vědecky orientované práce.  
Bohužel, vysoká úroveň skutečně vykonané práce se neodráží v samotném zpracování předkládaného dokumentu.  
  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce a odborná terminologie je v pořádku. Strukturování textu je lehce nepřehledné, nejsou dostatečně 
odděleny metodika a výsledky. Nejzávažnějšími problémy jsou nekvalitní rešerše literatury, minimalisticky pojatý popis 
metod a výsledků, chybějící diskuze výsledků (kritický rozbor nejistot metody). Práce mohla obsahovat více grafických 
výstupů, jako např. srovnání dat se stacionárními sondami, vyhodnocení prostorové heterogenity půdní vlhkosti nebo 
ukázky časové variability veličin, které vstupují do kalibračního vztahu.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Jak uvádím výše, dané téma má potenciál pro vypracování výborné literární rešerše. Je to téma nové, na které ale existuje 
dostatek referencí v odborné literatuře. Diplomantka využila 8 publikací týkajících se CRNS systémů, většinou se jedná o 
články nebo metodiky zaměřené přímo na samotnou kalibraci senzorů. Tím, že vypracování rešerše bylo i součástí zadání, 
považuji množství i výběr odborných zdrojů za pouze dostatečný. Citování referencí v textu je v pořádku. V seznamu 
literatury obsahují některé záznamy překlepy nebo v různém pořadí generované součásti reference (např. záznam 13, kde 
název časopisu předchází názvu článku). 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Přes kritické připomínky je nutné zdůraznit, že cíle práce, byť v minimalistickém provedení, byly dosaženy. CRNS systém 
byl na základě vzorků z terénu úspěšně kalibrován. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Svým charakterem se jedná o vědeckou práci, pro diplomantku na nové a relativně složité téma. Diplomantka byla 
při zpracování samostatná, vyžadovala pouze minimální podporu během prací v terénu a v laboratoři. V průběhu 
svou práci jen minimálně konzultovala. Výsledná diplomová práce bohužel trpí nedostatkem zpětné vazby a 
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působí spíše  dojmem draftu. Je velmi stručná, má podprůměrně zpracované kapitoly týkající se rešerše, metodiky 
i výsledků.  

Klíčového výsledku nicméně diplomantka dosáhla, CRNS systém na experimentálním povodí Nučice byl 
kalibrován.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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