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Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením tematické přesnosti databáze Soil Sealing v
České Republice. Práce představuje zajímavé a aktuální téma z hlediska životního prostředí.
Práce je rozčleněna do 5 kapitol. Struktura práce je přehledná, jasná. Práci doplňují obrázky, tabulky
a grafy, které jsou ve většině případů v dobré kvalitě (mimo obrázek 1). Formální stránka je dobrá, v
práci se vyskytuje malé množství chyb (překlepů), autorka v textu neskloňuje při poukazování na
přílohy, obrázky a grafy např. "V Příloha 4 až v Příloha 6 je jasně viditelný rozdíl mezi
porovnávanými územími." (str. 23). Především v kapitole 3 Výsledky autorka často používá výrazy
v množném čísle jako např. "Také se nám ověřilo tvrzení ...". Dále ubírá na přehlednosti práce
časté používání zkratek a to i v nadpisech kapitol (např. kapitola 2.1.1).

V teoretické části je popsán projekt Copernicus a produkty mapující nepropustnost povrchů v
Evropě jako Soil Sealing Layer (SSL) a další. Dále jsou v této práci zmíněny některé studie
zabývající se hodnocením Soil Sealing Layer v Evropě i v České republice. U některých zmíněných
metod chybí citace zdroje např. v kapitole 2.2.3.2 Korelační analýza.
Vlastní práce spočívala v hodnocení přesnosti SSL ve třech lokalitách reprezentující různé typy
zástavby. Pro hodnocení byl využit postup podle nastudované literatury. Autorka nejprve
vytvořila referenční databázi bodů pro tři vybrané lokality, které následně interpretovala na
základě ortofot. Dále pro hodnocení SSL byly vytvořeny histogramy rozdělení hodnot
nepropustnosti, korelační analýza vyjadřující těsnost vztahu mezi referenčními daty a SSL.
Nakonec byly vypočteny hodnoty chyb RMSE, MEAN atd. V této části práce je ne zcela správně
uváděno, že korelační koeficient vyjadřuje závislost dvou proměnných. Korelační koeficient slouží
pro měření síly lineární závislosti (korelace) mezi proměnnými.
Otázky k praktické části práce:
V práci byl zvolen cílený výběr několika území jako jeden z možných přístupů. Proč byl zvolen
zrovna tento přístup? Je tento přístup lepší než náhodný výběr vzorků?
Proč byly vypočteny 3 typy korelačních koeficientů? Co zapříčinilo, že se Pearsonův korelační
koeficient liší od ostatních dvou koeficientů?
Autorka prokázala, že se v dané problematice orientuje a je schopna získané informace aplikovat
v praxi a následně zhodnotit dosažené výsledky. Hypotézy uvedené v úvodu práce se podařilo
potvrdit.
Předkládanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně až velmi dobře.
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