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HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 
název  
dobře vystihuje obsah práce 
 
cíle a hypotézy  
jasně formulované 
 
úvod a literární přehled  
použité informační zdroje založené zejména na původní zahraniční a domácí literatura, vztahuje se k 

zadané problematice a obsahuje relevantní množství informací, které autorka nastudovala a 
s použitými informacemi pracovala,  

 
data a metody  
přehledné a srozumitelně popsané, použité metody byly zvoleny takové, že pomohly splnit vytčené 

cíle  
 
výsledky 
vhodně prezentované, odpovídají použité metodice, 
 
interpretace dat (diskuse)  
diskusí autorka prokázala dobrou znalost studované problematiky, avšak interpretace některých částí 

je na nižší úrovni 
 
závěry  
závěry jsou podložené, odpovídají hlavním cílům práce 
 
HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA  
obrázky a tabulky  
obsahují dostatečné množství informací 
 
text  
bez větších formálních nedostatků  
 
jazyk  
odpovídá možnostem a zvyklostem používání v odborném textu 
 
obsažené informace jsou  
pro obor rozšiřující poznání, po hlubších interpretacích a diskusích mohou tvořit základ publikace v 

odborném vědeckém časopise  



2 
 

 
 
 
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: výborně - velmi dobře 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …10/9/2016……     Podpis oponenta: …………………..  
 
 
 
 
 
doplňující komentáře a otázky: 

• Velmi oceňuji aktivní přístup studentky během řešení předložené práce. Autorka pracovala 
samostatně, nejdůležitější aspekty práce diskutovala se školitelem a vykonala časově 
náročný terénní výzkum. 

• Závěrečné části by mohly přinést detailnější diskusi nad použitými metodami a interpretaci 
výsledků. 

• Která pásma vstupovala do klasifikačního procesu v případě pixelových klasifikací? 

• Jedním z cílů práce bylo porovnat vhodnost dat WorldView-2 a Landsat-8 pro klasifikaci 
land cover v řešeném území. Jaké jsou nejvýznamnější závěry v tomto ohledu? Pro jaké 
sledované kategorie jsou data Landsat-8 vhodná a pro které kategorie byste data Landsat-8 
nedoporučila? Pokud byste měla sledované území klasifikovat pouze na podkladě dat 
Landsat-8, zvolila byste odlišnou legendu od použité v DP? 

  


