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Bakalářská práce se zabývá technologií leteckého laserového skenování (LLS) a jeho využití pro 
tvorbu digitálního modelu reliéfu v lesních porostech, které souvisí s průchodností paprsku 
vegetací, a určování výšky porostu. Vzhledem k probíhajícímu skenování České republiky a 
vytváření nového digitálního modelu reliéfu Zeměměřickým úřadem je toto téma aktuální a v naší 
literatuře ojedinělé. 

Text práce je členěn do šesti kapitol, je přehledný a logicky uspořádaný. Rešeršní část shrnuje 
principy LLS, všímá si interakce laserového paprsku s různými typy povrchů a zejména pak 
vegetace. Jsou uvedeny základní charakteristiky porostů a možnosti jejich zjišťování z dat LLS. 
Dále se autorka uvádí přehled filtračních metod pro tvorbu DMR a základní informace 
o projektu laserového skenování ČR. Tato teoretická část práce vychází z více než 40 
zahraničních publikací, autorka prokázala dobrou schopnost práce s literaturou a syntézy 
získaných poznatků.   

V praktické části práce byla zjišťována průchodnost paprsku v závislosti na druhové skladbě lesa 
a střední výška stromů. Na základě získaných poznatků mělo být provedeno zhodnocení 
využitelnosti zpracovávaných dat pro získávání informace o lesních porostech. V úvodu kapitoly 
3 je uvedeno, že by v rámci analýz měl být vytvořen digitální model reliéfu. Tento požadavek není 
přímo uveden v zadání a jeho splnění je v rámci bakalářské práce nereálné. Testovaná území byla 
vybrána tak, aby jejich reliéf mohl být jednoduše modelován rovinou. Autorka použila několika 
způsobů výpočtu střední výšky stromů. Rozptyl získaných výsledků se pohybuje mezi 1 až 6 m. 
V diskusi jsou tyto rozdíly řádně vysvětleny. Je třeba vyzdvihnout autorčinu snahu o získání údajů 
pro ověření výsledků jednak z lesních hospodářských plánů poskytnutých ÚHÚL a vlastním 
terénním šetřením.  

Bakalářská práce splňuje všechny náležitosti po stránce obsahové i formální, cíle práce byly 
splněny. Porovnání dat z vegetačního období a mimo vegetační období nebylo možné z důvodu 
dostupnosti dat. Autorka přistupovala k práci svědomitě a aktivně, jednotlivé části pravidelně 
konzultovala. 

Bakalářskou práci Oldřišky Sedláčkové doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
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