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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Metodika stanovení hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace C pomocí 
mobilního dešťového simulátoru 

Jméno autora: Bc. Adéla Roudnická 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 
Oponent práce: Ing. Martin Mistr, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: VÚMOP, v.v.i. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář:  
Komplexní přístup k problematice vodní eroze, získávání, zpracování a vyhodnocení dat z polních pokusů. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Vložte komentář.  
Zadání bylo splněno, hodnoty C faktoru byly vyhodnoceny pro deset plodin ve třinácti variantách. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář.  
Zvolený postup odpovídá charakteru měření a struktuře získaných dat. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
Vložte komentář. 
Vlastní práce spočívající ve zpracování a vyhodnocení naměřených dat polním simulátorem deště je na vysoké odborné 
úrovni, diplomantka porovnává nejen hodnoty naměřené v jednotlivých letech ale i hodnoty uváděné jinými autory a 
zamýšlí se nad důvodem rozdílných hodnot stejných plodin. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Vložte komentář. 
V celé práci se vyskytuje větší počet odborných termínů, které nejsou běžně používány, například: 
Str. 15 Faktor vegetačního krytu,  
Str. 28 dešťová eroze 
Str. 30 hrubý úhor, Od setí do prvního měsíce po výsadbě (plodina se buď seje, nebo sází) 
Str. 31 od převrácené orby po druhotné obdělávání 
Doporučil bych konzultaci se studenty ČZU, Suchdol je dosažitelný MHD. 

 
  



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Vložte komentář. 
Seznam použité literatury čítá 16 záznamů, z toho 6 záznamů jsou internetové zdroje.  
Právě volba internetových zdrojů je v některých případech důvodem nesprávné terminologie, kdy například www stránka 
eroze.sweb.cz působí amatérským dojmem, neuvádí zdroje a byla naposledy aktualizována k 20.06.2006 
V diplomové práci je citována metodika (Janeček a kol., 2007), není však vysvětleno, proč nebyla použita novější metodika 
(Janeček a kol., 2012) 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Diplomová práce je zpracována na vysoké odborné úrovni a diplomantka prokázala schopnost orientace 
v informačních zdrojích a správné vyhodnocení získaných informací jí umožnilo volbu vhodných postupů 
vedoucích k návrhu metodiky řešení a interpretaci výsledků. 

Bohužel celkově dobrý dojem snižuje nesprávná odborná terminologie, kdy je často použit buď otrocký překlad 
z angličtiny, nebo vlastní výraz pro ustálené odborné termíny.  

K oponované diplomové práci bych rád položil několik dotazů: 

1) Proč není vhodné hodnoty R faktoru regionalizovat (str. 23)? Jsou poslední výzkumy ČHMÚ stále 
nevhodné a proč by neměly být použity pro posuzování míry erozního hodnocení například v Protierozní 
vyhlášce? 

2) Jaký vliv mají klimatické změny zmíněné v úvodní kapitole na erozní ohroženost a jak se projeví ve 
výpočtu USLE? 

3) Proč byly osevní postupy v 50. letech „z dnešního pohledu“ špatné (str.16)? Od kolektivizace do 90. let se 
na rozdíl od současnosti osevní postupy používaly a díky daleko většímu rozsahu živočišné výroby byly 
v osevních postupech i mnohem více zastoupeny pícniny. 

 

 

Přes tyto připomínky a doporučení předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm   

 

A - výborně. 
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