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Bakalářská práce Samo Rusnáka spadá do oblasti geoinformačního modelování. Konkrétně je cílem 
práce návrh a funkční implementace modelu odnosu sněhu v důsledku činnosti větru v prostředí 
anemo-orografických systémů.

Z hlediska formálního platí, že předložená bakalářská práce je teoreticko-praktické dílo, má 43 stran  
a  10  příloh.  Jeho  struktura  opovídá  standardům,  práce  je  logicky  členěna.  Grafická  i  odborná 
textová úroveň práce je velmi dobrá. Schopnost autora posudku ohodnotit množství překlepů či 
případných  gramatických  chyb  v  textu  je  limitována  sníženou  znalostí  slovenského  jazyka, 
nicméně i v tomto ohledu se práce jeví jako kvalitně zpracovaná.

Hlavní částí práce je kapitola 6. Metodika, kde jsou jasně zadefinována teoretická východiska práce 
a na jejich základě popsán samotný návrh i implementace modelu přírodního jevu. Autor práce 
postupuje  systematicky,  precizně  definuje  pojmy,  práce  je  snadno  replikovatelná.  Samotnému 
modelu ani jeho implementaci nemám co vytknout, jakkoli  aplikace a verifikace modelu naráží 
dostupnost vhodných dat.

Navržený postup byl  implementován s pomocí  Model Builderu,  tedy nástroje,  který je  součástí 
softwarového prostředí ArcGIS for Desktop. Vytvořené modely jsou součástí elektronických příloh 
práce i  příloh v textové  formě bakalářské práce.  Lze  souhlasit  s  tvrzením, že ve zkoumaných 
situacích jsou výsledky veskrze pozitivní. Pro aplikování výsledků v praxi by nicméně bylo nutné 
dořešení  diskutovaných  nedostatků  metody  i  podrobnější  konzultace  s  odborníky  z  dotčených 
oborů. 

Pro účely diskuze bych autora práce chtěl požádat o komentář k Příloze 9, konkrétně proč má rozdíl 
v SWE pro hodnotu Qu charakter pravidelné mřížky.

Závěrečné hodnocení

Autor práce postupoval samostatně. Kvalitně zpracovaná bakalářská práce je výsledkem značného a 
dlouhotrvajícího zájmu autora práce o řešenou problematiku. Student splnil cíle bakalářské práce. 
Celkově hodnotím práci jako zdařilé dílo, proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku 
výborně.
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