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jméno 

 příjmení  název 

práce 

Gabriela Mosoriaková: 

Využití družicových dat programu Landsat pro environmentální 

výzkum s případovou studií zaměřenou na vyhodnocení 

vegetačních indexů v oblasti Sokolovska 

 

kriterium zdůvodnění  známka 

 
Typ BP Práce se skládá z teoretické rešeršní úvodní a metodické části a  

z případové studie o Podkrušnohorské výsypce v Sokolovské pánvi. 

 

Vlastní přínos V případové studii autorka samostatně porovnala dvě lokality 
v posttěžební krajině Sokolovska, na Podkrušnohorské výsypce, a to 
plochu s přirozenou sukcesí a plochu s řízenou lesnickou rekultivací. 
Ze satelitních snímků vyhodnotila vegetační indexy NDVI, EVI, SAVI a 
MSAVI. Snímky zpracovala programem ArcGIS a následně vyhodnotila 
v programu MATLAB. Samostatným statistickým vyhodnocením 
dospěla k závěru, že přirozená obnova na sukcesní ploše vedla 
k vytvoření heterogenní krajiny s druhově rozmanitějším 
ekosystémem nežli na řízené, lesnicky rekultivované ploše. Přirozená 
obnova však vytváří očekávaný cílový stav pomaleji než rekultivace. 
Autorka jasně formulovala hypotézu, kterou pak logicky potvrdila a 
zdokumentovala v experimentální části práce a následné diskusi. 
Výsledky porovnala s adekvátním literárním přehledem domácí a 
zahraniční provenience.  

 

Náročnost a 

formulace cílů  
Zadání Bc. práce je z hlediska náročnosti poměrně jednoduché. Obě 
srovnávací plochy jsou poměrně homogenní a vůči sobě kontrastní. 
Jejich homogenita není podstatně narušena výrazně odlišným 
geografickým prostředím, geologickým substrátem, expozicí vůči 
světovým stranám nebo technologií zakládání výsypky. Tyto faktory 
do porovnání ploch nevstupují. To umožnilo studentce vykonat celou 
práci kamerálním způsobem, bez návštěvy terénu. Volba studovaných 
ploch byla didakticky prozíravá a usnadnila splnění úkolu.    

 

Data a jejich 

zpracování 

 

Práce obsahuje případovou studii. Množství dat, metodika sběru a 
náročnost zpracování dat odpovídají nárokům kladeným na Bc. práci.  
Úvodní rešeršní část práce obsahuje dostatečný počet (40) a také 
relevantní skladbu zdrojů z hlediska datování, poměru 
domácí/zahraniční provenience a převahy recenzovaných, 
mezinárodně uznávaných periodik. Autorka dokázala literaturu 
vhodně uplatnit při diskusi s vlastními výsledky ze Sokolovska. 
Podkapitola 2.2 (Trvale ekologicky udržitelný rozvoj) čerpá z citované 
literatury, ale poněkud postrádám vlastní názor autorky. 

 

Presentace dat  Tabulky a grafy jsou co do způsobu volby, formy, grafického ztvárnění 
a popisu jasné a přehledné. Výsledky jsou prezentovány úplně, 
neduplicitně, přehledně a úsporně. 

 

Logika textu a 

formální úprava 

 

Struktura práce je logická a přehledná. Způsob práce s literaturou je 
standardní. Kvalitu práce však snižuje velké množství stylistických a 
zčásti i gramatických chyb (interpunkce, neúplné věty, dělení části 
souvětí do samostatných vět, špatná větná vazba, nejednotnost psaní 
např. země/Země, nejednotný styl psaní např. typu „vytvořila jsem“, 
„vytvořili jsme“, „bylo vytvořeno“ nebo komické „vytvořili jsem“. Je 
škoda, že autorka si konečnou podobu práce sama důkladně 

 



nepřečetla nebo ji někomu nedala přečíst. Jinak ale má její práce 
metodicky a odborně standardní úroveň, což pokládám pro obhajobu 
za důležitější.  
Poznámky k odborným termínům: Nesprávné označení 
„Podkrušnohorská pánev“ (str. 6), to je pánev v Německu, správně je 
Sokolovská pánev. Pojem „uhelné výsypky“ je slangový (výsypky by 
musely být složené z uhlí, což určitě nejsou), lepší je napsat výsypky 
uhelných dolů. Studovaná výsypka není Sokolovská, ale 
Podkrušnohorská (správné znění se objeví až v kap. 5). Na str. 9 
nepsat „cypřišové jíly“, ale cyprisové souvrství (podle schránek 
ostrakodů Cypris angusta). Nejednotné psaní odkazů, např. Townsend 
et al. 2009, Karan et al., 2016, RNDr. Dobrovolný 1998, ZVÁRA 2013). 
Tituly nepsat, čárka před letopočtem může být i nemusí, písmo může 
být malé i velké, ale prosím o jednotný formát odkazů. V seznamu 
citované literatury jsem nenašel práce Bayoudh et al. (2015) a Tropek 
et al. (2011). Pozor na chybnou statistiku těžby uhlí na str. 9: Autorka 
zaměnila údaje o výši těžby uhlí v Sokolovské pánvi s těžbou v celé 
republice. Historicky maximální těžba na Sokolovsku byla 22,4 miliónů 
tun v roce 1983.  
Jinak jsou ale formulační schopnosti studentky, logická struktura 
textu a grafická úprava tabulek a obrázků v pořádku. Autorka využila 
vlastních obrázků v případové studii a přejatých obrázků v rešeršní 
části práce. 

výsledná 

známka 

 

Práce Gabriely Mosoriakové má sice mnoho drobných nedostatků 
převážně formálního rázu, ale po metodické a odborné stránce 
splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji práci 
akceptovat jako podklad k udělení titulu Bc. 

 

 


