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Cílem diplomové práce práce Lucie Štysové bylo navrhnout metodiku pro porovnání míry shody 
podmnožiny dat z ISKN týkajících se využití půdy / půdního krytu, získaných prostřednictvím 
RÚIAN se skutečností, reprezentovanou daty ZABAGED, a vhodným způsobem kvantifikovat 
jejich shodu.  

Obecně lze konstatovat, že autorka uchopila celou problematiku výborným způsobem. Mezi hlavní 
kladné stránky práce patří její logická struktura. Nejprve jsou podrobně vysvětleny a analyzovány 
stávající metody porovnávání databází, vycházející zejména ze sledování změn databází v čase. 
Představena je rovněž nezbytně nutná teorie potřebná pro pochopení dále navržené metodiky, ať jde 
o fuzzy logiku, metody založené na statistické analýze atributů či metody používané pro hodnocení 
klasifikace v dálkovém průzkumu Země. Ač je tato rešerše relativně krátká, podle mého názoru 
autorka dokázala vybrat vše podstatné. Další velmi kvalitně zpracovaná kapitola se týká 
podrobného představení porovnávaných databází, zejména dat ISKN. Klíčovou částí práce je pak 
návrh vlastní metodiky pro srovnání uvedených databází. Celý postup je exaktně a přitom 
srozumitelně popsán, a to v obecné i praktické rovině. Oceňuji zejména podrobnou analýzu a popis 
toho, co lze považovat za rozdíl, pečlivě zpracovaný nejen podle metadat dostupným k oběma 
datovým sadám, ale zohledňující i reálné použití atributů objektů, které v některých případech není 
díky obecnému popisu uvedenému v metadatech úplně očekávatelné. Na základě této analýzy je 
navržena rozsáhlá sada pravidel pro určení shody a neshody v konkrétním bodě prostoru. Pravidla 
jsou následně použita jako vstup do metod kvantifikace shody v ploše. Práce popisuje celkem tři 
metody, od nejjednoduššího hodnocení bod po bodu až po sofistikovanější přístup zohledňující 
střední polohovou chybu zpracovávaných dat. Oceňuji, že navržená metodika je obecně použitelná 
i na hledání míry shody jiných prostorových dat za předpokladu, že jsou k dispozici pravidla 
a informace o polohové přesnosti těchto dat. Jednou z výhod navržené metodiky je i její výstup. 
Výsledky lze hodnotit na několika úrovních: míra shody v procentech pro celé území či pouze pro 
jeho část, míru shody pro jednotlivé kategorie land use atd.  

Navržená metodika byla implementována v podobě skriptů v jazyce Python s využitím funkcí 
ArcGIS a následně testována na území reprezentativního vzorku 23 obcí, jejichž výběr je v práci 
zdůvodněn. Testovány jsou i různé parametry navržené metodiky, součástí textu práce je obsáhlá 
diskuse nad jejich vhodným nastavením. Ocenit lze i úvahu v závěru práce týkající se relevantnosti 
dosažených výsledků a diskusi o významu zjištěné neshody při použití dat ISKN v některých 
aplikacích. 

Text práce je doprovázen řadou schémat, obrázků, grafů a tabulek, které přispívají k lepšímu 
pochopení celé problematiky. I po formální a jazykové stránce je práce zpracována pečlivě. Drobné 
výhrady lze mít pouze k rozlišení některých obrázků (např. obr. 24 na str. 77).  

Studentka odvedla velké množství velmi kvalitní práce. Z tohoto důvodu práci doporučuji 
k obhajobě a navrhuji známku výborně. Výsledky doporučuji publikovat v některém z odborných 
časopisů.      
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