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HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 
název  
dobře vystihuje obsah práce, je věcný a stručný 
 
cíle a hypotézy  
jasně formulované  
 
úvod a literární přehled  
jasný a přehledný, vztahuje se k zadané problematice a obsahuje dostatečné množství informací, 

které shrnuje na přiměřené úrovni poznání v dané oblasti; kriticky hodnotí použité informace  
 
použitá literatura  
v odpovídajícím rozsahu, původní zahraniční a domácí literatura 
 
materiál a metody  
jasné, přehledné a srozumitelné, nechybí nic podstatného, množství materiálu (pozorování, 

opakování v prostoru a čase) a použité metody jsou takové, že pomohly splnit vytčené cíle  
 
výsledky 
vhodně prezentované, odpovídají použité metodice, k vyhodnocení použity vhodné statistické 
metody, výsledky prezentované vhodnými prostředky (grafy, tabulky…) 
 
interpretace dat (diskuse)  
odpovídající, autorka prokázala dobrou znalost studované problematiky, vhodně cituje dostatečné 

množství literárních zdrojů  
 
závěry  
práce má jasné a jednoznačné závěry, které jsou podloženy a odpovídají na cíle práce  
 
HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA  
obrázky a tabulky  
přehledné a obsahují dostatečné množství informací  
 
text  
formálně zdařilý, logicky strukturovaný 
 
jazyk  
odpovídá gramatické správnosti, možnostem a zvyklostem používání v odborném textu  
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literatura  
citována bez vážnějších chyb, jednotně, citace použité v textu odpovídají seznamu literatury a 

způsob citací odpovídá uznávaným normám  
 
obsažené informace jsou  
pro obor nové, rozšiřující poznání v dostatečném rozsahu, mohou tvořit základ publikace v 

odborném vědeckém časopise  
 
 
 
Práce splňuje požadavky kladené na magisterské práce předkládané na Katedře aplikované 
geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 
klasifikačním stupněm: VÝBORNĚ   
 
 
 
 
 
Datum: …20.5.2015………      Podpis oponenta: …………………..  
 
 
doplňující komentář 

1. Téma diplomové práce práce Lucie Štysové je velice aktuální a užitečné, řešící validaci 
land cover/land use dat ISKN pomocí dat ZABAGED. Pro účely porovnání/kvantifikace 
shody byla vyvinuta metodika, která je založena na sadě pravidel pro určení shody a 
neshody v konkrétním prostoru. Pravidla jsou do určité míry přenositelná i pro srovnání 
jiných databází. 

2. Metodika je vhodně koncipována, přináší velice originální přístupy v řešené tématice. 
Autorka neskončila pouze u teoretického konceptu, avšak navrženou metodiku rozvedla v 
podobě skriptů v jazyce Python a následně otestovala na území 23 obcí. 

3. Zdařilá diskusní část práce je důkazem výtečného kritického myšlení autorky práce a 
obsahuje spoustu relevantních úvah nad důsledky zjištěných neshod pro konkrétní 
aplikace/služby či výzkumné obory. 

4. Více prostoru v práci bych věnoval získávání obsahové stránky obou databází, tzn. ISKN 
a ZABAGED. Patrně všeobecně známé je získávání informace v případě ISKN. 
V případě ZABAGED je to proces metodicky poněkud odlišný. V práci na str. 36 se 
praví: „Každý objekt databáze tedy náleží do jedné z osmi kategorií objektů a dále je 
jednoznačně popsán definicí objektu“. První stránkou dané věci je definice, druhou 
stránkou je ovšem proces zařazení/interpretace. Kdo je zodpovědný za tematickou 
přesnost údajů land cover v databázi ZABAGED? Jakým postupem se land cover 
interpretuje? Zjišťovala jste přesnost samotné databáze ZABAGED?  

5. Do jaké míry mohl výsledek porovnání databází ovlivnit fakt, že porovnávané databáze 
mají odlišné měřítko 1:2 880  x 1:10 000? 

 

 

 


