
Posudek diplomové práce Bc. Zsolta Paraje „Zjišťování změn polohy ELA ledovců v pohoří 

Cordillera Blanca, Peru z dat DPZ“ 

Diplomová práce rozpracovává problematiku rozpoznávání ledu a sněhu ve vysokohorských oblastech 

z optických dat DPZ, konkrétně dat Lansdat. Oproti existujícím studiím se zaměřuje i na oblasti 

smíšených ploch ledu a sutě. V modelových územích 11 ledovců pohoří Cordillera Blanca sleduje změny 

ELA aproximované dle Peterson (2014) sněžnou čárou na konci období tání v intervalu 27 let. Dále 

hodnotí velikost těchto změn v korelaci se sklonem a orientací svahů. 

Vlastní práci představuje 72 stran kompaktního textu vhodně doplněného po grafické stránce kvalitně 

zpracovanými obrázky, mapami a tabulkami. Většina výsledků je dokumentována v 44 přílohách. Text je 

v angličtině a po stylistické stránce má velmi dobrou úroveň. Práce je strukturována do sedmi kapitol. 

Úvodní kapitola seznamuje s cíli práce, hypotézy nejsou definovány. V rešeršní části práce autor 

využívá téměř 50 převážně zahraničních zdrojů. Výběr literatury i způsob zpracování rešerše považuji za 

vhodně volený, podávající v přiměřené míře podrobnosti současný stav řešené problematiky. 

Kapitola Data a metodika je nejrozsáhlejší z celé práce. Nejprve podrobně charakterizuje data Landsat 4, 

5, 7 a 8 z hlediska jejich radiometrického a geometrického zpracování USGS. Oceňuji autorovu invenci 

v automatizované kontrole geometrického souladu mezi 29 použitými scénami. Pozornost je věnována i 

geometrické kvalitě použitého digitálního modelu terénu Aster GDEM, včetně jeho porovnání s dalším 

dostupným modelem  SRTM. Na základě studia spektrálních charakteristik šesti zvolených typů land cover 

autor zvolil šest příznaků, které dále použil pro klasifikaci. Vlastní klasifikační postup vyjádřený diagramy 

na str. 52 a 55 je autorovo původní dílo. Je třeba podotknout, že se jedná o postup značně komplikovaný, 

a v případě dalšího uplatnění výsledků se bude třeba zamyslit nad jeho optimalizací. Bylo by např. možné 

využít pouhé prahování místo neřízené klasifikace v krocích 1 až 5 (str. 52 a 53), když vstupem bylo vždy 

jen jedno pásmo? Závěrečná část metodiky je věnována postupu a problémům spojeným s vytvořením 

vektorového vyjádření sněžné čáry a analýze změn polohy sněžné čáry vzhledem k orientaci a sklonu 

svahů.  

Kapitola Výsledky přehledně shrnuje výstupy z klasifikace a výpočtů změny sněhové čáry. Škoda, že při 

konverzi do formátu pdf a tisku došlo ke snížení kvality map zobrazujících změnu ledovce v závislosti na 

orientaci svahů. Vysvětlení rozdílů mezi získanými výsledky a daty z databáze GLIMS, popř. terénního 

průzkumu považuji za logické a dostatečné. V diskusní části je dost prostoru věnováno předzpracování dat 

a popisu použitých metod na úkor porovnání metod a výsledků uvedených v literatuře (v otázkách 

metodiky se studie se nemusely týkat jen oblasti Cordillera Blanca). Autor závěrem shrnuje výsledy práce a 

naznačuje možnosti pro další výzkum. 

Navzdory drobným nedostatkům diplomovou práci Bc. Zsolta Paraje považuji z hlediska obsahu i formy 

za nadstandardní dílo v dané kategorii kvalifikačních prací. Cíle práce byly splněny. Diplomant k řešení 

práce přistupoval samostatně a tvůrčím způsobem, postup řešení práce pravidelně a často konzultoval. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm „výborně“. Zároveň doporučuji práci 

prezentovat na některé ze studentských soutěží a po drobném dopracování publikovat části práce 

v odborném mezinárodním časopise. 
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