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nÁvnn PosTUPU PRo VYHoDNocENí sHoDY D|GlTÁLruícrt
DATABAZI LAND COVER

oponovaná práce ondřeje Nálevky s cílem navrhnout obecný postup pro vyhodnocení míry
shody digitálních ďatabázi land cover je téma velice aktuální a nelehké. Téma splňuje
podmínku náročnosti kladenou na diplomovou práci a má kartograficko-geografický
charakter. Diplomová práce splňuje i ostatní náleŽttosti. Je zde stanoven jasný cíl včetně
hypotéz. Práce je strukturována do devíti navazujicich kapitol' text je psán dobrou a čtivou
češtinou, jazykově odpovídá formě práce. Je zďe uvedena řada tabulek a grafů dokumentující
postup a výsledky praktické části práce' V příloze jsou pak přehledně uvedeny kartogramy
použitých vstupních dat.

V úvodní kapitole se diplomant zabývá podrobným rozborem jednotlivých termínů
pouŽívaných v problematice mapování land cover a land zse. Popis procesu vzniku databázi
land cover a vymezení jejich vlastností přináší poměrně detailní vhled do problematiky. Je
zde využito velké mnoŽství literárních pramenů s citací.

Kapitola ,'Návrh obecného postupu pro vyhodnocení míry shody.. popisuje systematicky
možný postup porovnání dvou databází land cover. Jsou zde popsány hypotézy poukazující
na moŽné změny v databázich při procesu generalizace atributové a prostorové složky na
společnou úroveň. Metodika obsahuje též podrobný rozbor kvantitativních metrik pro
vyhodnocení míry shody.

NavrŽený postup je aplikován na dvou vybraných databazích a vyhodnocen v rámci dvou
případových studií. Výsledek je podrobně popsán a v diskusi je uveden rczbot některých
problematických částí, jako je například pouŽití prioritních pravidel při sjednocování databází.
Diplomant se nespokojuje pouze znavtženim a ověřením metodiky porovnání databází.
Shoda případně neshoda porovnání Ve dvou vybraných typech krajiny je podrobně
interpretována včetně rozboru možných příčin'

Celkově je oponovaná práce velmi dobrá, má všechny náleŽitosti a po stránce odborné velice
aktuální. Autor prokáza|, Že dovede samostatně pracovat nejen s odbornou literaturou, ale i
prakticky zpt acov at nej ednoduchou úlohu.

Dotaz.. V diskusi je poukázáno na subjektivitu pouŽití prioritní tabulky v procesu
prostorového sjednocování databázi,jev dokumentovaný změnou v databázi s nižší minimální
mapovací jednotkou (MMU). Je možné, Že podobný jev nastal podobně jlž pŤi výváření
databáze land cover s vyšší hodnotou MMU vzhledem k této hodnotě?
Bylo by moŽné zahtnout databází s vyšší hodnotou MMU do procesu sjednocování namísto
vyttžití pouze prioritní tabulky tak, aby byla sníŽena subjektivnost tohoto kroku?

PředloŽenou a oponovanou magisterskou práci ondřeje Nálevky doporučuji k obhajobě a

navrhuj i známku výborně.
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