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Posudek vedoucí práce

Magisterská práce je správně a přehledně členěná, má všechny požad,ované části a po
formální stránce je bez připomínek.

Autor si stanovil za cíl na příkladu konkrétního izemí tří katastrů v CHKo Český kras
navrhnout a aplikovat postupy, s jejichž pomocí je možné popsat vruoj krajinného pokryvu
od poloviny 18. století do současnosti a poukázat na problémy a úskalí s tím spojená.
V úvodu práce formuloval vstupní problém, rozpracoval dílčí cíle a stanovil si hypotézy.

Kapitola uvedení do problematiky je přehledná a přitom žádné téma důležité pro studium
zvolené problematiky jak po věcné, tak technické stránce nechybí. objevují se zde aktuální
témata a české i zahraniční literární zdroje, z nichž autor čerpal. Podrobně je zpracována
také kapitola Charakteristika zájmového uzemi, Detailně a přehledně jsou popsány použité
datové zdroje, přičemž se autor snažil ďo ana|ýzy zahrnout prakticky všechna data v ČR
dostupná. Technické zpracováni bylo jistě časově náročné. Z jeho popisu je a|e zřejmé, že
autor neopomenul detaily' úspěšně řešíl nástrahy jednotliých druhů vstupních dat a
vy'tvořil kvalitní geodatabázi, použitelnou pro další práci.

V kapitole Metodika jsou jasně rysvětleny použité postupy. Autor v podstatě vyčerpal
všechny možnosti, kterými lze provést ana|ýzuzměn krajinného pokr1wu a poradil si
s problémy, které jednotlivé datové zďroje a metody přinesly' o tom svědčí například
pouŽiti tříurovňové klasifikace kategorií land cover . Za na první pohled ne zce|a čitelnou
povaŽuji mapu vyvoje zalesnění. Metodu tvorby legendy k ní by šlo zjednodušit a
zpřehlednit.

Výsledky jsou přehledně uspořádány, nechybí mapa změnkrajinného pokryvu. Přínosná je
kapitola, kde autor vizuď'izuje některé konkrétní ukázky přeměny krajiny
modelového uzemi s r,7užitím leteckých snímků. Pěkným nápadem je také vizua|ízace
historických krajin.

Kapitola diskuse je poměrně rozsáhlá, členěná dle jednotliých podkapitol práce. V první
části bych přivítala bohatší diskusi s názory autorů, kteří se zabýn,a|i studiem jednotliých
datoých zdro|L Ostatní části svou úrovní svědčí o tom, že autor dokonale zv|ádlzvolené
téma, dokáže reagovat na problémy, které se v průběhu zpracování lyskytly, zasadit svoje
ýsledky do souvislostí a porovnat je s v'isledky a názory uváděnými v literatuř e. Zajimavou
ikdyž poměrně krátkou vzhledem k ýznamu modelového území je v diskusi podkapitola
Specifika zájmového llzemí, |ejÍ délka ale do určité míry koresponduje se zjištěním , ie vyvo)
land cover modelové oblasti v podstatě odpovídá tendencím pozorovaným v rámci celé
republiky.
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V závěrech práce, které jsou podrobně tozpracovány, autor shrnuje nejdůležitější v,isledky,
odpovídá nahlpotézy a navrhuje možnosti dalšího ýzkumu. Pro sprá'u.u CHKo jsou
přínosné návrhy praktických kroků managementu území vedoucí ke zv,Íšení jeho stability
či obnově tradic' které z uzemivymize|y. Práce je pro správce uzemipri''o,.'á jistě i tim, že
poskytla mnohé datové vrstry, které ulehčí další péči o uzemí.

Tomáš Kadeřábek ve své práci dokáza|, žeje schopný připravit kvalitní datové ýstupy,naléztvhodné metody jejich ana|ýzy, správně interpretovat získané ýsledky a zpracovat tak
kvalitní studii použitelnou v praxi. |eho práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ýborně.
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