
oponentský posudek dip|omové práce Josefa Brůny:

Mode|ování znrěn krajinného pokryvu v opuštěné krajině s r '1'užitím série |eteckých
snímků

V předk|ádané práci je inovativnínr způsobem řešena problematika modelování
zarůstání bezlesíc|r ploch v opuštěné krajině na modelovénr ťtzemí ve vojenském újezdu
HradiŠtě.

Práce nlá 76 stran (bez Příloh). obsahuje minimálrií trlnoŽství pravopisných chyb a
graficky je velrrli kvalitně zpracována. Pouze na mapě v příloze l barevně splývají kategorie
.,Pastvina" a,.Louka".

Text je č|eněn logicky a přehledně. ačkoliv poněkud nezvykle - struktura práce
odpovídá spíŠe odbornému článku rreŽ diplonlové práci. RešerŠe problenratiky je tak zahrnuta
jiŽ v úvodu. Počtenr stráiek rrení rozsáhlá. ale zato kvalitně zpracovaná. Vítám odkazy rra
doplňující literaturu' Výzkunrné otázky i cíle práce jsou jasně fbrnrulované.

Metodická část práce je detailně technicky rozepsána, ale na jejím začátku postrádám
stručný přehled.iednotlivých kroků a popis jejich návaznosti. oceňuji šíroký záběr autora a
.'',1.nikající práci s pouŽívanýrni programy. K nletodice nránr nás|edující otázky a připomínky:

o Kap.2.4.3. - U obrázkrr 13 a 14 chybí nlěřítko. Za.iínta| b1'mne detai l r.ýsledku
klasiÍjkace. Vyhlazoval autor hranice r'yklasifikovarrých tříd? V práci je uvedeno, Že
drobné keře byly při klasifikaci zanedbány. Chybí ale upřesnění. co je ještě za,,drobné
keře..povaŽováno. Nastavení parametrů Segmentace a automatické kIasifikace muselo
být časově velmi náročné' Nakolik se pak musela klasifikace manuálně editovat?

o Kap.2.4.4' - Překr,apující.ie trclrování infbrnrace o cestní síti př i sníŽerrí rozl išení z 0.5
na 5rrr....? Proč byiy, snínrky klasiÍikovány do ó kategorií. kdyŽ byly následně
převedeny jen na kategorie bezlesí/dřel'iny?

o Kap.2'4.5. - Podle čelro byly deÍinovány proměnné pouŽité vmodelech? Zařazení
jakých dalŠích charakteristik by. dle autora, zvýšilo vypovídající schopnost rnodelu?

Interpretace výs|edků i následná diskuze je r'elmi zdaÍilá a potvrzuje autorťtr' vhled do
problematiky. U nrapek signifikarrtIrích faktorťr prostředí (tab.6. str.54) postrádárrr rrrěřítko a
zejména legendu.
UvaŽuje se o dalŠínr propraco'n,ání aplikace PEMZOK a jejím dalŠínr vyuŽití?
V závěru se autor sice vrací k otázkám a cílům uvederrých v úvodu. přesto by ale bvlo vhodné
zaÍadit i stručné shrnr.rtí práce'

Josef Brůna prokázal sclropt-tost práce s odbornou literaturou. zodpovědný a tl'ůrčí přístrrp ke
zpracovávurénru tématu. stejně tak jako vynikající schopnost práce s pouŽír'arrými programy.
Doporučuji tuto diplonrovou práci přijmout a její výsledky publikovat V odbornénr periodiku.
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