
1 
 

Posudek oponenta – diplomová práce 

David Kocourek: Světelné znečištění v okolí hvězdárny Ondřejov 

Diplomová práce Davida Kocourka „Světelné znečištění v okolí hvězdárny Ondřejov“ obsahuje 
100 stran textu a tři přílohy včetně primárních dat. Je složena z rozsáhlé rešeršní části a z vlastní 
analytické části, ve které je řešena otázka světelného znečištění v oblasti Ondřejovské pahorkatiny, JZ 
od Prahy. Problematika je to velmi aktuální se silnou vazbou na praktickou ochranu životního 
prostředí. Zároveň je světelné znečištění a šíření světla v prostoru zajímavým geografickým 
problémem, který v naší geografii ale nemá téměř žádnou výzkumnou tradici. D. Kocourek měl proto 
obtížnou úlohu. Značnou část informací musel čerpat z technické a fyzikálně zaměřené literatury. 
Práci celkově hodnotím pozitivně, mé výtky směřují spíše k metodickým fyzickogeografickým 
aspektům práce. Práce ukazuje na to, že ve studovaném území je výrazně větší vliv světelného 
znečištění Prahy než místních obcí. 

 Následně se vyjádřím ke kritériím pro hodnocení diplomových prací. 

1. Splnění zadání práce 
Zadání práce bylo splněno. 
 

2. Věcná správnost řešení 
K rešeršní části práce nemám námitek s výjimkou toho, že měl být jasně popsán termín jas, 
který je ústředním tématem diplomové práce. Z práce však vyplývá, že tím autor myslí 
osvětlenost zemského povrchu, nicméně termín si zasloužil být jasně definován.  
Z hlediska vlastní analytické části práce je z mého pohledu podceněn vliv reliéfu a obecně 
bariér pro šíření světla, a to jak v charakteristice území (kde se členitosti území diplomant 
téměř nevěnuje), tak při vlastním vyhodnocení zdrojů světelného znečištění. Důvodem 
různého vlivu jednotlivých obcí na světelné znečištění území může být jejich odlišná poloha 
vzhledem k topografickým bariérám šíření světla. To samé platí pak pro interpolaci 
naměřeného světelného znečištění. Zde použití interpolace IDW bez ohledu na bariéry šíření 
světla není zcela korektní. Na druhou stranu tyto metodické nedostatky podle mého názoru 
výsledky práce významně neovlivnily.  
 
Z drobných věcných nedostatků uvádím následující: 
S 51 … použití Köppenovy klasifikace klimatu pro tak malé území nedává smysl, měla být 
citována Quittova klasifikace jejíž rozmezí klimatických veličin autor následně používá; 
Kap. 7.5 Mapa jasu noční oblohy … při tvorbě mapy autor nejen interpoloval, ale i 
extrapoloval, protože část území je za okraji polygonu spojujícího body. Pro správnou 
interpolaci by měly být měřené body i za hranicí vymezeného území. 
Kap. 7.6 výsledky statistické analýzy … je velmi neobvyklé udávat hodnoty Pearsonova 
korelačního koeficientu v %;  
Obr. 71 … počty obyvatel v obcích pravděpodobně nemají normální rozdělení (předpoklad 
pro použití lin. regrese a Pearsonova korelačního koeficientu). Podle obrázku by asi pomohlo 
udávat počty obyvatel třeba v log škále. 
 

3. Celkový odborný přínos práce 
Téma je v rámci české fyzické geografie nové. Práce je jednou z prvních. V tom spatřuji její 
hlavní přínos. Tuto tematiku by se hodilo dále rozvíjet. Na druhou stranu práce zcela 
nevyužila potenciál fyzickogeografické metodologie v problematice šíření světla. 
 

4. Vlastní přínos autora 
Na práci je vidět, že do ní autor investoval velké úsilí.  Evidentně se v problematice orientuje 
a má k ní vztah. 
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5. Náročnost použitých metod 

Diplomová práce byla náročná z toho hlediska, že tématika světelného znečištění je v rámci 
stávající výuky fyzické geografie přednášena jen okrajově a nemá v rámci 
fyzickogeografického výzkumu tradici.  Autor se tedy musel s problematikou vypořádat sám 
na základě informačních zdrojů ležících zpravidla mimo oblast fyzické geografie. Geografické 
metody jako je GIS, interpolace a statistické metody jsou ale v práci využity jen na základní 
úrovni. 
 

6. Formální správnost 
Práce je psána formálně správně v odpovídající struktuře, s nevelkým množstvím překlepů. 
Ty se zřídka objevují (Dálkový průzkum země, občasné chybné automatické korekce anglické 
terminologie). Nelíbí se mne kvalita map, z nichž část (obr. 39, obr. 51) je bez měřítka, 
severky. Mapy používají převzatý topografický podklad, ve kterém se celkem špatně 
orientuje, zasluhoval by si generalizaci či zúžení obsahu. 

 

Závěr 

Diplomová práce Davida Kocourka „Světelné znečištění v okolí hvězdárny Ondřejov“ splnila 
zadání a je na solidní odborné úrovni. Téma je v rámci české fyzické grografie novátorské. Práce se 
ale vyznačuje spíše jen průměrnou aplikací fyzickogeografických metod.  Práci proto navrhuji 
hodnotit stupněm velmi dobře/výborně dle průběhu obhajoby.  

 

5. 9. 2017        Mgr. Václav Treml, Ph.D. 

 


