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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená práce  má 79 stran a 2 přílohy obsahující překlad nomenklatury Corine Land Cover a 
Urban Atlas Land Use. 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci  z hlediska struktury a návaznosti  jednotlivých částí  
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura diplomové práce není z logického hlediska optimální (s ohledem na zadání DP), práce je 
nepřehledná.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autor  v  teoretické  části  své  práce  obsáhle  popisuje  projekt  HLANDATA,  ve  kterém  mají  být 
výsledky práce použity,  dále se zabývá různými  zdroji  dat  LU/LC a jejich historií  a  strukturou.  
Poměrně málo prostoru věnuje rešerši  statistických dat,  za to však detailně popisuje korelační  a 
regresní analýzu a uvádí mnoho příslušných vzorců. V praktické části se zabývá přípravou dat pro  
vstup  do  korelačních  a  regresníchh analýz,  dále  pak  již  analyzuje  jednotlivé  vybrané  statistické 
ukazatele. V závěru práce shrnuje výsledky jednotlivých analýz, přičemž konstatuje, že významná 
závislost byla dokázána pouze mezi hustotou zástavby a obyvatel a pouze zde mělo smysl sestavit  
regresní rovnici a verifikovat ji.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
• Teoretická část obsahuje příliš mnoho nepodstatných detailů - např. o projektu HLANDATA, 

o CLC, GSE Land, Urban Atlas.
• Schází rozbor a odůvodnění výběru statistických ukazatelů a příslušných LU/LC tříd pro 

následnou  analýzu,  tedy  zejména  proč  diplomant  předpokládá,  že  mezi  vybraným 
ukazatelem a vybranými  třídami  LU/LC by mohla existovat  významná korelace.  Proč si 
autor myslí, že například mezi zástavbou a mírou nezaměstnaností může existovat korelace?

• Autor uvádí, že se potvrdila významná korelace jen mezi hustotou zástavby a hustotou 
obyvatel. Proč nikde v textu nelze najít hodnotu této korelace? Proč není zobrazen graf 
závislosti hustoty zástavby na hustotě obyvatel, vyplývající z regresní rovnice, nejlépe s 
vyznačením predikčních pásem? Odpovídá hodnota  koeficientu determinace  83% a 
střední chyba 0.447, uvedené na str. 44, zjištěným odchylkám při validaci dat v tabulce 
10 na str. 50?

• Jak je možné, že byla dokázána významná korelace mezi hustotou zástavby a hustotou 
obyvatel, ale korelace mezi přírůstkem zástavby a přírůstkem obyvatel mezi lety 2000 a 
2006 vyšla jako naprosto bezvýznamná?

• Schází názorné grafické znázornění metodiky výpočtu i zpracování dat.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Diplomová práce přináší nové poznatky zejména v možnostech využití dat LU/LC pro odhad socie-
ekonomických ukazatelů s využitím principů disagregace.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Diplomantem uvedená literatura odpovídá řešené problematice a poskytuje dobrý základ pro úspěšné 
řešení zadání práce.

7. Hodnocení formální stránky.
Formulace uvedené v anotaci práce jsou zcela nesrozumitelné. Seznam zkratek neobsahuje všechny 



zkratky uvedené v textu - např, LU, LC, CLC. 

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce, zejména jednotlivé regresní rovnice pro odhad průběhu hodnoty statistického 
ukazatale  na  základě  plochy  příslušných  tříd  LU/LC v  uživatelem zvolené  oblasti,  mají  v 
mapové aplikaci projektu HLANDATA, jež je vyvíjena ve společnosti GISAT s.r.o., sloužit, v 
kombinaci s vhodnou metodiku, k disagregaci takovýchto hodnot. Vzhledem k výše uvedeným 
nejasnostem  a  pochybnostem  však  nejsou  výsledky  práce  přesvědčivé  a  jeví  se  jako 
nedůvěryhodné. Jejich použití je podmíněno dalšímu internímu přezkoumání.

9. Celkové hodnocení práce.
Přes výše uvedené nejasnosti doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení: dobře

V Ostravě dne 21.5.2012 Ing. Antonín Orlík


