
oponentskÝ posuďek ďip|omové práce Tomáše Kadeřábka: Analýza změn kraiinného
pokrvvu modelového území v Národní přírodní rezervaci Karlštein

Diplomant zvol1|a téma, které má dlouholetou tradici na půdě geografické sekce PřF UK.
Mohl se tak opřít o již úspěšně aplikované výzkumné postupy, obsáhlou datovou základnu a
taktéž o dosavadní publikované výsledky mnoha studií. Potěšující ovšem je, Žejádro této
práce nemá pouze popisný charakter, avšak patrná je snaha o implementaci širší škály
datových vstupů, vysvětlení podmíněností změn pokryvu krajiny a také vyuŽití moderních
technologií pro vizualizaci vyzkoumaných změn. Kromě vývoje změn pokryvu krajiny,
hodnocen je také v:nroj vybraných krajinných charakteristik (landscape metrics)'

Práce má obvyklé členění podle doporučení o skladbě a náplni diplomové práce. PředloŽený
text je napsán přesně a srozumitelně' Rozsah textové části je 95 stran, dále je přiloženo 5
příloh, které jsou tvořeny zdatilými mapovými výstupy. Grafická stránka práceje celkově na
velmi vysoké úrovni, což svědčí o pečlivém přístupu autora ke zpracování zadaného tématu'

V úvodní kapitole je popsán popis problému a srozumitelně jsou formulovány cíle a vstupní
hypotézy výzkumu. Po této úvodní kapitole autor seznamuje čtenáře s obecnými teoretickými
východisky jeho bádání' V přehledné formě uvádí nejdůležitější literámí zďroje, které také
komentuje.

Následuje kapitola Charakteristika zájmového území. Kapitola 4 se zaobírá vstupními daty a
jejich zpracováním. Tato kapitola je velmi cenná, neb zmiňuje klady i nedostatky ďat a
postupy jejich zpracováni. osobně postrádám širší popis postupu extrahování jednotlivých
land cover kategorií, které kategorie byly problematické generovat z jednotlivých datových
podkladů. V následující kapitole jsou popsány použité metody v analýze změn krajinného
pokryvu a struktury krajiny.

Precizně jsou prezentovány výsledky práce, Kapitola 7 Diskuse rozvádí zjištěné výsledky
v širších měřítkových souvislostech a zároveň se autor vrací k použitým datovým zdrojtm a
metodám, které kriticky rozebírá. Nejdůležitější výstupy práce a doporučení pro následný
výzkum shrnuje kapitola Závěr,

K předložené práci mám následující připomínky či doporučení:
1. Vpráci postrádám diskusi o významných funkčních změnách některych kategorií

vprůběhu sledovaného období (např. zahraďy jako produkční plochy na počátku
sledovaného období x zahrady jako pŤeváŽně rekreační plochy v dnešní době). V rámci
této připomínky se kriticky stavím ke sledování vývoje indexu ekologické stability
v tak dlouhém časovém období. Tyto druhy indexů jsou vypovidajici v ana|ýzách
stažených k jednomu časovému horizontu.

2. Napadnutelné jsou také výsledky srovnávání hodnot generovaných pomocí vektorizace
kartografických podkla$ů s hodnotami LUCC databáze PřF UK za roky 1845 a 2000.
LUCC databáze je souhrn land use údajů, zatímco autor sledoval krajirurý pokryv.
Jeho klasiťrkace se tak odchyluje od klasiťrkace LUCC databáze, konkrétně např'
v zaŤazeni komunikací či parkovišť. Autor zaŤaztýe týo plochy do zastavěných ploch,
zatímco v land use evidenci jsou zahrnuty do kategorie ostatní.



(

3. Škoda, že avtor neuskutečnil srovnání sumárních hodnot změn, vypočtených pomocí
Indexu změny a pomocí překryvu vrstev (overlay). Mohl by tak dostat cenný údaj o
tom, jak se liší výsledky dvou přístupů řešící totožný aspekt (podíl změn na celkové
rozloze řešeného tnemí) na podkladě odlišných datových vstupů (statistická data x
vektorová prostorová data). Generované změny využití jednotlivých ploch pomocí
překryvu byly pouze mapově vizualizovány.

Závěrem bych opět vyzdvihnul vysokou kvalitu zpracování, jak po stránce obsahové tak i
grafické. I přes zmitěné vÍky doporučuji práci k obhajobě. Navrhuji známkuvýbomě.

Do diskuse předkládám následující otazku: Jakou metodou byly eliminovány nejmenší
polygony (< 10 m,) pro účely generalizace katastrální mapy r' 2000?
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