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ZDROJŮ VYUŽITÍ KRAJINY  

 

Bc. Ondřej Míček předkládá diplomovou práci, ve které se věnuje srovnání dvou vybraných datových 

podkladů o využívání krajiny. Práce má jasně stanovený cíl, kterým je zhodnocení vypovídacích 

schopností dvou vybraných databází (katastru nemovitostí a databáze Urban Atlas) krajinného 

pokryvu/využití území, což jsou nezbytné informace pro uživatele vyhodnocující změny využití krajiny 

či hodnotící změny krajinné struktury.  

V první části práce se student nejprve věnuje představení dostupných databází krajinného 

pokryvu/využití území na různých prostorových úrovních. Dále představuje studie zabývající se 

porovnáváním dat krajinného pokryvu/využití území. V praktické části práce student využívá dvou 

metod k porovnání dat z katastru nemovitostí a dat z databáze Urban Atlas.     

Z formálního hlediska nemám k práci zásadních připomínek. Práce je logicky členěna do kapitol a je 

psána srozumitelně na velmi dobré jazykové úrovni. Grafickou stránku práce považuji za zdařilou. 

Rešeršní část vychází z řady odborných publikací a přejaté informace jsou řádně citovány podle 

pravidel citační etiky.  

Z formálních připomínek bych jen uvedl, že opakované uvádění „zdroje“ pod tabulkami a grafy jako 

„vlastní tvorba“ je v případě vlastních výstupů v monografii jediného autora nadbytečné.  

Metodika práce je jasně popsána. Student pro porovnání databází použil dva odlišné postupy, které 

podrobně popisuje a jejichž výsledky prezentuje a diskutuje. Metoda B porovnávající shody mezi 

různými třídami obou použitých databází velmi dobře ilustruje, jak velká variabilita různých způsobů 

využití může být v jednotlivých třídách legendy Urban Atlas. Tato variabilita byla prokázána na základě 

srovnání s daty katastru nemovitostí. Tento výstup považuji za velmi přínosný pro uživatele zmíněných 

databází. Za zdařilou považuji rovněž prezentaci výsledků a jejich diskusi.   

Student prokázal schopnost samostatné práce, schopnost práce s literaturou, její kritické zhodnocení a 

diskusi vlastních výsledků. Splnil tak zadání práce a její cíle. Předložená práce proto podle mého 

názoru splňuje nároky kladené na tento typ prací a doporučuji komisi práci přijmout k obhajobě s 

hodnocením velmi dobře - výborně, podle průběhu obhajoby.  

K obsahové stránce práce připojuji několik poznámek a připomínek: 

 Na straně 18 je uvedeno, že se srovnáním obdobných databází zabýval Bach et al. 2006 

v Hessensku. V čem je tedy přístup v diplomové práci jiný, nový, inovativní?  

 Podle mého názoru vznikly při tematické harmonizaci velmi heterogenní třídy krajinného 

pokryvu/využití území, například třída ostatní zahrnuje obrovskou variabilitu způsobu využívání. 

Nabízí se tedy otázka, zda je tento přístup srovnání pro použitá data vhodný.  

 Proč nebylo provedeno porovnání dat překryvem vektorových dat databáze Urban Atlas a 

vektorových dat katastru nemovitostí?  

 Jaké je doporučení pro uživatele databází studující změny využívání krajiny/ krajinného 

pokryvu? Kterou databázi by měl využít například při studiu nárůstu urbánních ploch (urban 

sprawl). Či kterou databázi by měl použít pokud uživatel potřebuje i prostorovou informaci? 
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