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Cílem bakalářské práce Oldřišky Sedláčkové bylo analyzovat možnosti využití dat leteckého 
laserového skenování pro určování výšky lesních porostů. Práce se skládá z teoretické části, která 
podrobně popisuje chování lidaru v lesních porostech, dále charakteristiky lesního porostu, 
problematiku filtrace dat a také projekt leteckého laserové skenování v ČR vedený 
Zeměměřickým úřadem. Následuje praktická část, zabývající se vlastním zpracováním dat 
a diskusí dosažených výsledků. 

Obecně lze konstatovat, že autorka uchopila uvedenou problematiku výborným způsobem. 
Členění a uspořádání práce je logické. Teoretická část obsahuje všechny podstatné informace, 
navíc podané zdařilou formou. Rovněž k literární rešerši nemám žádné vážnější výhrady, i když 
např. údaje v kapitole Filtrační metody nejsou z pohledu aktuálního stavu poznání úplné. 

V praktické části jsou zpracována data ze zkušebního leteckého laserového skenování na šesti 
malých lokalitách. Data a jejich vlastnosti jsou správně a podrobně popsány. Klasifikace bodů 
pro účely dalšího zpracování byla provedena ručně, což vzhledem k rozsahu lokalit a momentální 
nedostupnosti vhodného softwaru na filtraci dat byla nejlepší možná varianta. Oceňuji také, že 
autorka kromě referenčních dat z ÚHÚL použila pro kontrolu výsledků i terénní průzkum. Menší 
výhrady mám ale k tomu, že při terénním průzkumu byla výška stromů odhadována a tento odhad 
použit pro hodnocení výsledků. Celkově jsou ale závěry autorky správné a dobře odpovídají 
publikovaným výsledkům podobně zaměřených výzkumů. 

Z formálního hlediska je práce v naprostém pořádku, množství překlepů a stylistických chyb je 
minimální. Z výše uvedených důvodů tedy práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 
výborně. 

K autorce práce mám následující dotaz: zda a jak byste upravila svůj výpočet střední výšky 
stromů v případě, že terén v dané lokalitě bude členitý? (Stačí jen obecná idea některého 
z možných řešení.) 
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