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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Zvolené téma disertační práce je jednoznačně aktuální, třebaže zadání bylo poměrně 
velmi obsáhlé, složité a časově náročné. Aktuálnost volby tématu je dána významem infiltrační 
schopnosti půd pro pochopení procesů ovlivňujících vodní hospodářství, životní prostředí, 
zemědělství, atd. Téma práce je zaměřeno na efektivní získávání jedné ze dvou materiálových 
charakteristik půdního porézního prostředí, a sice vztahu nenasycené hydraulické vodivosti a 
objemové vlhkosti půdy, resp. potenciálu půdní vody. Stanovení této charakteristiky je 
komplikované a časově i finančně náročné. Splnění cílů DP významně přispěje k zefektivnění 
získávání této charakteristiky a k možnosti jejího měření levněji, rychleji a uživatelsky přívětivější 
formou. 
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Splnění cílů disertační práce 

komentář: Cílem DP bylo vyvinout automatizovaný vícebodový (podtlakový) diskový infiltrometr, 
jehož způsob automatizace bude co nejméně ovlivňován vnějšími vlivy jako teplota nebo 
uvolňování bublin do zásobního prostoru přístroje během měření a ověřit způsobilost navrženého 
přístroje pro rutinní měření v terénu a jeho uplatnitelnost ve výzkumu půdních charakteristik, 
především zemědělsky využívané půdy. Splnění cílů je v DP přesvědčivě prokázáno, navíc 
vlastní multidiskový infiltrometr byl navržen a realizován dokonce ve třech variantách. Vlastní 
ověření v laboratoři a v terénu bylo provedeno v mnohanásobných opakování a plně potvrdilo jak 
funkčnost přístrojů, tak i navrženého vyhodnocovacího software.   
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Metody a postupy řešení 

komentář: Zpracovatel DP předložil velmi efektivní a ke splnění vytčených cílů vedoucí metodiku 
založenou na vyčerpávající literární rešerši a vycházející z rozsáhlého labroratorního a hlavně 
polního výzkumu dlouhodobě prováděného na tuzemských i zahraničních povodích. 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Výsledky DP získané za využití předložené metodiky jsou přehledně zpracovány a 
analyzovány v samostatné kapitole a sumarizovány v závěrečné kapitole. Jako klad práce lze 
ocenit i další kapitolu, která se zabývá výhledy do budoucna. Je zřejmé, že tak obsáhlá práce, 



která si vytkla náročné cíle, byla obtížná jak odborně, tak i časově a finančně. Je tedy 
pochopitelné, že ji bylo možné splnit jen jako výstup několika projektů v DP specifikovaných. 
Bohužel v DP samotné není příliš zdůrazněn vlastní přínos zpracovatele, ale ten je naprosto 
nezpochybnitelný, vzhledem k tomu, že oponentovi DP je znám autorův podíl na vývoji a 
terénním testování aparatur a vzhledem k publikačnímu výstupu v časopisu s IF, v němž je 
zpracovatel prvním autorem. 
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Hodnocenou, ryze exaktně založenou a vědecky erudovanou disertační práci, navíc 
s realizačními výstupy, lze označit jako velmi významnou pro rozvoj několika vědních oborů 
(hydrologie, hydroekologie, vodní hospodářství, zemědělství, ochrana životního prostředí, atd.). 
Výstupy DP, ať už se jedná o jakoukoli variantu tří navržených modelů multidiskového 
infiltrometru, budou nepochybně často využívány ve jmenovaných oborech, a to i z toho důvodu, 
že zpracovatel předložil i velice výstižný a operativně využitelný uživatelský manuál uvedených 
infiltrometrů včetně softwarového příslušenství, což svědčí jak o naprostém pochopení podstaty 
měřeného procesu, tak o vynikajících zkušenostech autora DP s využíváním realizovaného 
přístrojového vybavení. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Formální úprava DP je na vynikající úrovni, zejména co se týče profesionálně 
zpracovaných grafických příloh popisujících multidiskové infiltrometry. Překlepy v DP a nevhodná 
jazyková spojení jsou spíše ojedinělá a jsou v míře, která neztěžuje srozumitelnost sdělení. 
Nevelké nedostatky byly shledány v bibliografii - viz komentář. 
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Připomínky 

1. Disertační práce přináší velmi dobře zvolenou literární rešerši shrnující jak existující 
souvztažné patentově chráněné přístroje, tak odbornou časopiseckou literaturu. Autorovi se 
podařilo téměř všechny v textu citované odkazy uvést v seznamu a naopak. Výjimku tvoří 
příspěvek Šanda, M. a Císlerová, M., 2009 (není odkaz v textu) a příspěvky Sněhota, M. et al., 
2002 a Sněhota, M. and Klípa, V., 2013 (nejsou v seznamu). V seznamu literatury je několik 
zanedbatelných formátovacích chyb a překlepů. 

2. Rovnice 2.6 na str. 6 je chybně - na levé straně by měla být derivace podle času. 

3. U rovnice 2.14 není definovaná efektivní vlhkost.  

4. Obr. 4.8 a 4.14 mají zřejmě omylem stejné popisky (?). 

5. Fotografie na Obr. 4.17 jsou obě stejné (?). 

6. Rovnice 4.2 - chybí jednotky u Avb (zřejmě m2). V téže rovnici je odvozena vztlaková síla na 
základě měnící se hmotnosti vody dané objemovou bilancí při infiltraci. Byla provedena citlivostní 
analýza možného vlivu teploty vody? 

7. V kapitole 4.5 by bylo vhodné přeformulovat větnou vazbu u první věty druhého odstavce: 
"….připojenou vertikální tyčí". 

8. Na str. 57 je uveden objem neporušených vzorků 137 cm3. Prosím vysvětlení - je to atypické a 
proč, nebo překlep….(?). 

9. Obr. 5.6 - proč si neodpovídají časy na čáře kumulativní infiltrace a infiltrační rychlosti 
(vyčerněné body pro manuální odečet)? 



10. Prosím o názor na poměrně malou hloubky zhutněné vrstvy na lokalitě Nučice uvedenou na 
str. 63 (12 až 16 cm), která příliš nekoresponduje se zůsobem obhospodařování orbou do 
hloubky 18 cm. 

11. Na str. 80 a 81 není zcela jasně popsáno, jak se liší provádění manuálního a automatického 
čtení senzorů TMS. 

12. Obr. 5.25 - prosím vysvětlit proložení třech datových řad dvěma přímkami. 

13. Odstavec 1 v kapitole Závěry: bylo by vhodné přeformulovat 1. větu: "…měření vztlaku vody 
na fixní vertikální tyč".  
      
 
  
      
      
      
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Téma hodnocené disertační práce je vysoce aktuální, neboť se zabývá vývojem, realizací a 
testováním funkčnosti přístrojového vybavení (multidiskového podtlakového infiltrometru) pro 
stanovení nenasycené hydraulické vodivosti v oblasti blízké nasycení. Tato problematika, třebaže 
je zkoumána již celá desetiletí, není pořád jasně vysvětlena a její řešení je časově i finančně 
náročné. V práci byly jasně specifikovány její cíle, které byly dle mého beze zbytku splněny. Pro 
dosažení specifikovaných cílů byly zvoleny vhodné metody zpracování, které byly dostatečně 
popsány a adekvátně použity. Vysoce hodnotím zejména fakt, že práce je založena na 
rozsáhlém laboratorním a zejména polním experimentálním výzkumu a testování, jehož se autor 
aktivně účastnil a organizoval. Hodnocená disertační práce přinesla celou řadu výsledků a 
poznatků. Jejich přínos je zcela nepochybný a lze jej dokumentovat zejména tím, že výsledky 
práce byly využity i v zahraničí na univerzitě BOKU ve Vídni v rámci výzkumu zabývajícího se 
biologickou rozmanitostí ekosystému vinic a byly souhrnně publikovány v časopisu s IF. 
Disertační práce je nepochybně významná i pro další rozvoj vědy v několika vědních disciplínách 
(vodní hospodářství, půdní biologie, geochemie, hydropedologie, hydrologie a ochrana životního 
prostředí). Po formální stránce je disertační práce nadprůměrná, připomínky mnou vznesené 
jsou spíše formálního rázu a nesnižují hodnotu práce.  

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem souhlasím, aby byla práce přijata k obhajobě a 
aby po jejím obhájení byl autorovi práce udělen akademický titul „Doktor – Ph.D.“.  
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