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HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 
název  
dobře vystihuje obsah práce 
 
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  
 
použité informační zdroje založené zejména na  
původní zahraniční a domácí literatura 
 
použitá literatura  
v odpovídajícím rozsahu  
 
data a metody  
data a použité metody jsou takové, že pomohly splnit velkou část vytčených cílů. U metod by bylo 

žádoucí doplnit bližší vysvětlení jednotlivých kroků a jejich logické návaznosti a vzájemné 
provázanosti. Sběr použitých dat si vyžádal investici velkého množství času, když se podařilo 
sehnat cenná data vhodného prostorového rozlišení a validační data LPIS.  

 
výsledky 
odpovídají použité metodice, popisují vytvořené modely a dosažené přesnosti  
 
interpretace dat, diskuse a závěry  
dokazují, že autor prokázal dobrou znalost studované problematiky, interpretace některých výstupů 

je však nejistá. Autor však v diskusní a závěrečné části vede rozpravu nad zvolenými metodickými 
kroky a výsledky a uvádí několik nejistot, které by bylo vhodné dále rozvést a řešit.  

 
HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA  
obrázky a tabulky  
obsahují dostatečné množství informací  
 
text  
bez větších formálních nedostatků  
 
literatura  
citována bez většího množství chyb 



 
Závěrem možno konstatovat, že autor zpracoval diplomní práci s velkým zaujetím pro zkoumanou 
tématiku, byl schopen obstarat si vhodná data a seznámit se s relevantní domácí a zahraniční 
odbornou literaturou. Zkoumaná data a zvolená metodika vedly k několika dílčím výsledkům, které 
lze považovat za cenné a přínosné ve zkoumané tématice. Na druhou stranu některých výstupy 
postrádají detailnější interpretaci a potřebovaly by řádněji validovat a prověřit relevantnost 
zvolených postupů. Pokud se však podíváme na výsledky doposud publikovaných studií, zkoumaná 
tématika nemá vůbec triviální povahu a doposud nepodařilo najít univerzální, ucelené řešení. Svou 
povahou tak práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce předkládané na Katedře 
aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 
klasifikačním stupněm: velmi dobře 
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doplňující komentáře a otázky: 

1. Může autor s odstupem času zhodnotit vhodnost databáze LPIS pro účely zkoumané 
tématiky? 

2. Má autor bližší vysvětlení pro dosažený výsledek, který praví, že nejvhodnějším 
prediktorem vypočteným na základě všech vstupních dat je vegetační index NDVI2?  


