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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Autor splnil v plném rozsahu úkoly definované zadáním práce.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura práce odpovídá obecným zásadám zpracování absolventské práce. Jednotlivé kapitoly na
sebe vhodně navazují a práce lze celkově hodnotit jako přehlednou.
Popis postupu přípravy dat popisovaný v kapitole 6.1 se jeví jako nepřehledný. Autor práce mohl
zvolit podrobnější členění do podkapitol, popřípadě základní nepodrobný popis postupu na úvod
kapitoly. Návaznost jednotlivých kroků přípravy dat však nebyla narušena.
Kapitola 6.2 rovněž postrádá dostatečně přehledný úvod k nástrojům a využití dat, kterým se věnují
následující podkapitoly.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autor předkládané diplomová práce vhodně reaguje na aktuální stav ve zkoumané oblasti a předkládá
nový nástroj, který umožňuje vhodné řešení úloh modelování vlivu vegetace na viditelnost v krajině.
Práce je pro tuto oblast velmi přínosná a vytváří základy pro další výzkum a vývoj nástrojů
modelování viditelnosti v krajině. Velmi kvalitně je zpracována zejména kapitola 7.
Uvedené nedostatky v rámci tohoto oponentského posudku jsou drobného charakteru a nesnižují
kvalitu absolventské práce.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V rámci kapitoly 4.3 by mohlo být podrobněji popsáno využití jednotlivých zdrojů dat a informací ve
vztahu k tématu diplomové práce. Zejména u podkapitol 4.3.3, 4.3.4 a 4.3.5 by mohla být více
rozvedena také charakteristika popisovaných dat a jejich konkrétní využitelnost pro modelování vlivu
vegetace na viditelnost území. U těchto podkapitol rovněž nejsou popsány nedostatky těchto zdrojů
dat a limity pro jejich získávání a zpracování.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Diplomová práce rozšiřuje zpracovávané téma vytvořením vlastního nástroje pro modelování vlivu
vegetace na viditelnost v krajině. Velmi přínosné je mimo jiné také praktické testování funkčnosti
vytvořeného nástroje v reálném prostředí.
Předkládaná diplomová práce nejeví známky plagiátorství.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autor zvolil vhodné zdroje odborné literatury v rozsahu odpovídajícím požadavkům diplomové
práce. Studijní prameny jsou řádně citovány. Drobným nedostatkem je volné řazení zdrojů v kapitole
„Seznam použité literatury“. Jako vhodnější se jeví abecední řazení.

7. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je po jazykové i formální stránce na velmi dobré úrovni. Autor vhodně strukturoval
jednotlivé části práce. Práce je přehledně formátována.

8. Jaký je způsob využití práce?
Předkládaná diplomová práce je vhodným zdrojem informací a nových poznatků v oblasti
modelování viditelnosti v krajině. Výsledky práce lze aplikovat do praxe, popřípadě je využít k
dalšímu vývoji nástrojů modelování viditelnosti v krajině. Rovněž na ně lze navázat ve výzkumných
aktivitách a zpracování dalších absolventských prací. Výsledky práce jsou vhodné k publikaci.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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