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A) Schéma průběhu obhajoby: 1) Bc. Tereza Vacková představila
cíle, popsala průběh výzkumu, způsob zpracování studie a shrnula
hlavní výsledky magisterské práce, 2) vedoucí práce doc.
Langhammer přenesl positivní vyjádření a oponent doc. Kliment
presentoval kladný posudek (originály obou posudků viz v příloze),
3) autorka práce odpověděla na připomínky uvedené v posudcích
oponenta a vedoucího práce, 4) členové zkušební komise a další
účastníci obhajoby komentovali studii a položili autorce dotazy, na
které Bc. Vacková pohotově odpovídala, 5) po neveřejném jednání
zkušební komise byl autorce sdělen výsledek obhajoby této
magisterské práce.
B) Odborné aspekty a résumé obhajoby: Byla navržena a ověřována
metoda pro objektivní klasifikaci záplavového území na základě dat
z UAV. To umožnilo zjistit základní tvary nivy a koryta, související s
povodněmi. Testovacím územím byl pás meandrů Javořího potoka na
Šumavě. Byly zkoumány procesy formující údolní nivu, druhy
povodní na našem území a jejich geomorfologické projevy. Dále
byly popsány bezpilotní snímkovací technologie a jejich využití při
terénním průzkumu. Navržená metoda je založena na využití
standardní klasifikace a jako vstupní data jsou použity produkty
analýzy UAV dat, a to 2D ortofoto- a 3D digitální model terénu.
Zapojení 3D dat do klasifikace záplavového území její úspěšnost
podstatně zvýší a vytváří s pomocí UAV dat inovační podklad pro
mapování a analýzu následků povodní.
Prezentace metodiky a výsledků výzkumu byla autorkou velmi
dobře připravena, hlavní připomínky oponenta a vedoucího práce k
diplomové studii byly akceptovány. Dotazy a připomínky členů
komise a dalších přítomných byly Bc. Vackovou zodpovězeny
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a/nebo komentovány. Lze předpokládat, že vybrané výsledky této
metodologicky zaměřené studie budou publikovány v odborném
tisku.
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