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Návrh postupu oro vyhodnocení shody digitálních databází land cover

Diplomová práce si r,ytkla za ci| stanovit kriteria, podle nichž by bylo moŽné porovnat kvalitu dvou

různých ďatabází krajinného krytu. Tato operaceje při stále širším pouŽíváni digitálních databázi|end

cover velmi aktuá|ní. dosud takoqýto metodicky propracovaný postup scházi a přes naléhavou potřebu

přebírání anahrazování dat z jedné databáze daý zdatabázejiné, nemá zatim jasná pravidla.

Práce má celkem sedm kapitol doplněných přehledem literatury a čtyřmi grafickými přílohami. Autor

sepsal práci v logickém uspořádání _po počátečním výkladu o charakteristikách databází land cover a

důležiých vlastnostech databéae následuje předložení postupu lyhodnocení shody.

Konkrétní použití navrženého přístupu bylo v práci aplikováno na porovnání databáze Corine land

cover S databází SAGE'

Autor práce postupoval podle zadání a v souhrnu lze konstat ovat, že provedl všechny zadané úkoly, to

znamená, že uvedl návrh postupu porovnávání dvou databázi land cover a následně uskutečnil i

praktickou aplikaci. Porovnání databázi Corine a SAGE je věnována téměř polovina celé práce a její

číselné qýsledky jsou doprovázeny i četným grafickými výstupy. Práce je vybavena i odpovídajícím

přehledem |iterárních zdrojů a to jak tištěných tak elektronických |ýkajících se obecných problémů

databázi a dálkového průzkumu i zvláštností spojených s monitorováním krajinného krytu.

Autorova snaha sestavit co nejobecnější postup pro porovnání dvou databázi se projevila v podmínce,

Že databáze musí být srovnatelné, coŽznamená stejnou nejmenší mapovací jednotku a tématický

obsah'. Zah|avní nástroj na porovnání dvou databázi byla navržena konfuzní ma1ice, i když v použité

případové studii porovnáváni databázi Corine a SAGE se konkrétní porovnání děje i jiným způsobem

(např. poěet polygonů, srovnávání podle geograficlaých regionů). Pokud má předložený postup s|oužit

k opakování i vjiných případech'je zapotřebí rozhodnout o tom' které parametryje třeba porovnávat.

Jestliže q'hodnocenámira shody je závis|é na způsobu sjednocení databází a jejich nepřesnosti (str.

41) je velmi důležité tuto závislost objektivně popsat. Rovněž tak by bylo vhodné lkázaÍvýznam

koeficientu kappa a jeho variant pro stanovení míry shody. otevřené v práci ztstává i posouzení

výsledků porovnávání tedy kdy je možné považovat databáze za ,,shodné,, akdy za,,neshodné...

Ve vlastním textu práce je však několik nedostatků jak formálních tak věcných a obsahoqých' které

tak celkovou hodnotu práce snižrtÍ.

Například značně nepřesné je lysvětlení pojmu samotné digitá|ní databáze (str'1l) a družicových

snímků jako hlavního zdroje dat digitální databáze. Stejně tak nelze souhlasit s výrokem, že databáze

land cover jsou většinou v rastrové podobě. U popisu rastrového formátu nerozumím co je míněno



;

:

V

,,Snadnou ana|yzovatelností.. těchto dat (str'l2) aco znaÍnená relativně nízká prostorová přesnostýchž

dat (str.13). U vektoroých dat (natéŽe straně) prosím o vysvětlení udávané ýhody ,,zachováni

přesnosti při změněn měřítka.. a jak rozumět výroku, že vektorová data,, nejsou vhodná pro

pop isován í foto grafi cké informac e' kter á má charakter rastru...

Postrádám definici prostorového i tématického zkreslení, na druhé straně po uvedení několika různých

definic k|asifikačního systému pro land cover není zřejmé,jak tento termín dále v textu chápat.

Konečně objasnění také zasluhuj e vzájemný vztah č,i odlišnost označení mapovací jednotka, základni

mapovací jednotka a minimální mapovací jednotka.

Zazajímavý přínos považuji sestavení prioritní tabulky pro proces genera|izace polygonů s velikostí

menší než stanovený limit, která je pro aplikovaný příklad dvou databází uvedena v tabulce 8. V textu

však není uvedeno, podleja\ých pravidel byly třídám priority přiÍazeny'

Hlavní přínos práce diplomanta spočívá ve vcelku zevrubném pojednání nelehké problematiky, kterou

je porovnávání dvou databini. Pro postup tímto směrem je zapotřebí exaktnější formulace získaných

poznatků, která by umožnila sestavit univerzálnější metodický postup včetně přístupu k získaným

výsledkům.I přes uvedené nepřesnosti, je práci jistě přínosem a poskytne podklad pro další rozvíjení

této aktuální tématiky. Diplomant při své práci bezpochyby prokázal určité odborné malosti i

schopnost samostatně řešit technické a organizační úkoly. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji

známkou,,velmi dobře..
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