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Průběh obhajoby: Studentka standardní formou představila téma a výsledky své

bakalářské práce. Graf vývoje vegetačního indexu NDVI (1984 -
2017) studentka téměř vůbec neokomentovala, nevysvětlila.
Korelační matice, které prezentovala, nebyly popsány, nebylo tedy
možné snadno dovodit, který sloupec je který index a které indexy
spolu korelují. Posudky školitele i oponenta byly předneseny v
plném znění. Školitel i oponent poukázali na značné formální
nedostatky psaného textu. Z pléna zaznělo několik dotazů: vysvětlete
nakolik jsou data nová? Jak si vysvětlujete užší korelaci indexů na
samovolně rekultivované ploše? Píšete, že indexů existuje asi 40,
proč jste vybrali zrovna ty, se kterými pracujete? Protože jsou si
podobné. Pak se ovšem nelze divit tomu, že spolu indexy korelují.
Obrázek č.2 v textu, co je na ose y? Studentka zpočátku nevěděla,
později si vzpomněla (odrazivost), jednotky nevěděla. Prosím
vysvětlete znovu grafy průběhu NDVI indexů, co je plná čára,
přerušovaná tlustá a přerušované tenké čáry? Vysvětlení grafů
nebylo přesné, studentce dělalo problémy. Studentka prokázala, že se
v tématu orientuje, formální úprava a nesprávné zobrazení dat (viz
korelační matice) úroveň práce snižují. Komise požaduje errata, kde
bude ke všem převzatým grafům a obrázkům doložen souhlas autorů
článků, ze kterých byly grafy převzaty, případně tyto grafy překreslit
a opatřit citací původního zdroje ve formátu "převzato z (citace),
upraveno". Dále v erratech požaduje opravy, které studentce před
odevzdáním dodal školitel, do práce však zapracovány nebyly. 
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