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Cílem práce Jindřicha Brůžka bylo porovnání vývoje krajinného pokryvu a krajinné struktury 

v zájmových pohraničních územích Valtic a Dolních Rakous. K řešení této problematiky byla využita 

data DPZ, konkrétně snímky družic Landsat 5, Landsat 8 a družice Rapid Eye. Data družic Landsat byla 

využita pro analýzu širšího zájmového území a data družice Rapid Eye pro menší modelové území, 

jehož vymezení odpovídá území, které analyzovali ve své práci Rašín a Chromý (2010). Ve své práci se 

tito autoři zabývali analýzou změn land use v období 1821 a 2005. Na jejich výstupy tato bakalářská 

práce do určité míry navazuje. V práci je hodnocen vývoj od pádu železné opony do současnosti 

s cílem zjistit, do jaké míry se krajina v Česku a Rakousku na počátku lišila a zda se ve sledovaném 

období vyvíjela podobným nebo rozdílným způsobem. 

Po formální stránce není práce zcela dotažená. Připomínky mám k mapám modelového území 

i mapovým výstupům (například hranice, popisky), které vzhledem k absolvování kartografických 

předmětů měly být lépe zpracované. Tvorbu map zájmového území provázely technické problémy, 

které ale mohly být vyřešeny, kdyby byl dostatek času (například využitím podkladové mapy 

GoogleEarth).  

Přístup studenta ke zpracování bakalářské práce nebyl v celém průběhu vždy zcela bezproblémový 

a zodpovědný a na některých částech práce je vidět, že jim nebyl věnován dostatek času. Jedná se 

zejména o rešerši literatury, k níž autor nepřistoupil příliš samostatně a iniciativně. Také výsledková 

část mohla být více propracovaná. Přestože je poměrně rozsáhlá a zajímavá, z dat, která byla 

k dispozici, bylo možné vytěžit více informací a výsledky bylo možné šířeji porovnat s prací Chromý, 

Rašín (2010). 

Použité metody byly správně aplikovány, náročné bylo zejména zpracování klasifikační masky. Tato 

činnost zabrala hodně času a maska byla vytvořena dobře. Za hodnotnou část práce je možné 

považovat diskusi, k níž autor přistoupil zodpovědně a samostatně, získané výsledky široce a dobře 

interpretoval i v kontextu literatury. Cíle byly do značné míry splněny, i když ne zcela vyčerpávajícím 

způsobem.  

Práci doporučuji přijmout jako bakalářskou a hodnotím známkou velmi dobře. 
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