
Posudek vedoucího diplomové práce Lucie Šoukové
Analýza metod DPZ pro detekci křemíkové a vápníkové složky v horninách

Diplomová práce je  zaměřena na využití  metod  DPZ  v geologii.  Hlavním  cílem je  provést
analýzu   používaných   metod   DPZ   pro   určení   podílu   křemíkové   a   vápníkové   složky
v hominách.

Kladně  musím  ohodnotit  zájem  studentky  o  danou  problematiku.   Sama  kontaktovala  a
spolupracovala   s českou   geologickou   službou,   která  jí   poskytla   data   pro   zpracování
diplomové práce. Poskytnuty bylyjak družicové snímky (  LANDSAT 7 ETM+  a      ASTER)
tak  i  pozemní  spektroradiometrické  měření  pro  hodnocení  dosažených  výsledků  z oblasti
S ečuarské pouště.

V teoretické  části  práce  jsou  popsány  jednotlivé  metody  používané  v geologii  pro  určení
podílu  hledaných  složek.  Pozornost je  také  věnovaná  spektrálním  vlastnostem  minerálů  a
vhodnosti  použití  družicových  dat.  Autorka  prostudovala  řadu  literámích  i  internetových
zdrojů pro pochopení dané problematiky a hlavně pro jejich následnou aplikaci.

Praktická část je zaměřena na testování jednotlivých metod a nalezení ucelené metodiky pro
zpracování  družicových  dat  pro  detekci  křemíkové  a  vápníkové  složky.  Přínos  diplomové
práce  je  v analýze  šesti  metod  pro  oba  typy  dat  a  stanovení  prahových  hodnot  jak  pro
křemíkovou tak i vápníkovou složku. Výsledky byly porovnány pro každou metodu i složku
s pozemním měřením a výsledky jsou shrnuty v přehledných tabulkách.  V závěrečné diskusi
jsou dosažené výsledky  srovnány  s literaturou a byl navržen ucelený metodický postup pro
detekci křemíkové a vápníkové složky.

Studentka pracovala až příliš samostatně, což se na práci odrazilo. Fomální stránka je dobrá
jen s malým počtem překlepů a chyb.  Autorka se snažila vystihnout podstatu problému, coŽ
někdy  působí  velmi  stroze  až  heslovitě.  Velkým  nedostatkem je  vynechání  příloh v tištěné
podobě (na cd jsou, ale nemají fomu mapových výstupů). Zde by bylo možné ještě názorněji
ukázat výsledky a srovnání jednotlivých metod.

V rámci diskuse by studentka mohla odpovědět:
- Jak bylo provedeno hodnocení dosažených výsledků pomocí pozemního měření?
- Je navržený metodický postup vhodný pro detekci obou složek (křemíkové a vápníkové)?

Cíle diplomové práce  se podařilo naplnit a autorka prokázala,  že získané teoretické znalosti
dokáže aplikovat v praxi a dosažené výsledky interpretovat a zhodnotit.
Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře.
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