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Předložená  diplomová  práce  se  věnuje  vysoce  aktuálnímu  tématu  rušivého  světla  resp. 
světelného znečištění. Přestože toto téma má zcela jasný vztah ke krajinné sféře, fyzičtí geografové 
mu zatím věnovali velmi malou pozornost. Předložená práce je tak do značné míry „průkopnická“ a 
inovativní. Užší zaměření práce vychází z reálné potřeby snížit míru světelného znečištění v okolí 
hvězdárny v Ondřejově. Vedle značného teoretického přínosu je proto práce využitelná i pro praxi.

Vlastní  práce  má  standardní  strukturu  vědecké  studie,  s  jasně  definovanými  cíli,  které 
prakticky naplňuje.  V úvodních kapitolách jsou shrnuty hlavní dosavadní poznatky o studované 
problematice. Tato část je zpracována velmi podrobně a důkladně, vybrané informace jsou účelné a 
relevantní pro následný výzkum. Převzaté informace autor kriticky hodnotí a vyvozuje z nich dílčí 
závěry.

Pro sběr dat je použita metodika, která využívá dostupnou měřící techniku a vychází z dosud 
používaných  metod  měření,  které  jsou  vhodně  vybrané  pro  daný  účel.  Získané  výsledky  jsou 
objektivně  interpretovány  a  přehledně  prezentovány.  Do  značné  míry  originální  je  použití 
směrových grafů v kombinaci s fotografiemi noční oblohy na jednotlivých stanovištích,  které  je 
velmi přehledné a názorné. Také další grafické výstupy jsou vhodně použity a poskytují dobrou 
informaci o získaných výsledcích. Textová část je v případě prezentace výsledků poměrně úsporná, 
což ovšem považuji spíše za klad, protože většinu informací lze najít v již zmíněných grafických 
výstupech, případně (v podobě „surových“ dat) v příloze. 

Získané výsledky jsou sebekriticky zhodnoceny v části věnované diskuzi, z níž je patrné, že 
autor si je vědom limitů použitých výzkumných metod. Hlavní zjištění jsou pak vhodně shrnuty 
v Závěru práce. Práce má tak charakter ucelené a podle mého názoru zdařilé vědecké studie, která 
využívá vhodné metody výzkumu i zpracování získaných výsledků.

Největší  přínos  práce  spatřuji  ve  sběru  unikátních  dat,  jejichž  získání  bylo  podmíněno 
náročným nočním měřením. Navíc toto měření bylo možné provádět pouze za určitých podmínek, 
tedy v průběhu předem pečlivě vybraných nocí.    

Po formální stránce neshledávám v práci žádné závažnější pochybení. Použité zdroje jsou 
řádně odkazovány v textu a standardně uvedeny v závěrečném seznamu literatury. Práce je psána 
odborným  jazykem,  zároveň  však  čtivě  a  srozumitelně.  Množství  překlepů  či  drobných 
gramatických nebo stylistických chyb je minimální a celková úprava je v souladu se zvyklostmi pro 
daný typ práce. Grafické výstupy velmi vhodně doplňují text, jsou zpracovány pečlivě a účelně.

Jako  školitel  bych  na  tomto  místě  rád  ocenil  přístup  diplomanta.  David  Kocourek  ke 
zpracování  svého  tématu  přistupoval  s mimořádným zájmem a  iniciativou.  Pracoval  soustavně, 
pravidelně se mnou konzultoval jednotlivé kroky výzkumu i postupně vznikající text, zároveň však 
projevil také vysokou míru samostatnosti.

Díky  průběžným  konzultacím  a  možnosti  vyjadřovat  se  ke  vznikajícímu  textu  i  k jeho 
závěrečné podobě nemám k výsledné podobě práce žádné závažnější připomínky. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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