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Aktuálnost tématu disertační práce

Automatizace procesů a správný preprocessing (geo)dat je stálým tématem výzkumů. Kvalita každé analytické 
úlohy je ve velké míře dána kvalitou vstupních dat, a s neustálým rozvojem IT  a měnící se dostupností dat je 
stále co zkoumat. 

Je ke  škodě práce, že v navrženém work-flow se takřka vůbec neuvažuje o webových a cloudových službách, 
stejně jako o legislativní stránce dat, požadavky INSPIRE, Směrnice o vodách vs. použitá (či uvažovaná) data.
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Splnění cílů disertační práce
Komentář:  Práce má definovány 3 základní cíle (dle str. 7): 1) Vytvořit postup pro zpracování dostupných 
geodat do topologicky korektní definice využití ploch obsahující ty dílčí plochy krajinné matrice, které mají 
podstatný vliv na směr a akumulaci odtoku v zemědělské krajině; 2) Implementovat vytvořený postup do 
geoprocessing nástroje, který na základě veřejně dostupných datových zdrojů automatizovaně vytvoří dataset 
využití ploch v co nejvyšší prostorové přesnosti, který bude obecně použitelný pro prostorovou definici 
vstupních parametrů distribuovaných erozních modelů; 3) Validovat shodu vytvořeného datasetu s nezávisle 
získanou definicí využití ploch kvantifikací odchylek mezi porovnávanými datasety.

Bohužel struktura textu nepředkládá jasný popis všech dosažených výsledků, tak jak jsou na str. 7 definovány, a 
je třeba vynaložit velké úsilí a v textu složitě hledat a dohadovat se. Lze však konstatovat, že ke každému 
vytčenému cíli se autor v textu vyjadřuje, popisuje provedené úkony a dosažené výsledky, které jsou však ve 
velmi rozdílné kvalitě. Nejlépe lze hodnotit výsledky cíle 3, o něco hůře dopadly cíl 2, nicméně oba tyto cíle  
splnili zadání. Za velmi slabé považuji řešení cíle 1.
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Metody a postupy řešení

Základním problémem práce je absence důsledné rešerše v dané oblasti. Autor sice předkládá teoretická 
východiska, avšak v široké záběru a bohužel dosti mělké hloubce. Zbytečně se věnuje částem, které přímo 
nesouvisí s  definovanými cíli práce a naopak v dané problematice předkládá povrchní informace a místy s 
faktickými chybami. Současně chyby metodické pilíře, které by zdůvodňovali jednotlivé kroky práce. 

Lze však říci, že použité postupy jsou v dané oblasti používané, mají logickou návaznost a v místech kde jsou 
dostatečně popsány tak i správnou aplikaci.
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta 

Za zcela jasné přínosy práce považuji vytvoření nástroje Clever Tools a zejména jeho autorskou část Landuse 



tool. Nástroj je funkční, přenositelný, integruje do jednoho toolboxu řadu systémových a několik uživatelských 
nástrojů, jež jsou potřebné pro přípravu dat k definovanému účelu. To bezpochyby urychlí obdobnou práci. 
Nástroj v základní rovině naplňuje definovaný cíl. Kladně hodnotím, že rozhraní nástroje je v anglickém jazyce, 
což by mohlo umožnit snadnější rozšíření mimo ČR. 

Negativními  aspekty tohoto výsledku jsou a) absence technického popisu - chybí verze použitého jazyka, 
chybí informace o typu toolboxu (toolbox x python toolbox, což ovlivní jeho využití v ArcMap x AG Pro), 
chybí definice závislosti na požadovaných extenzích, chybí nápověda, chybí manuál. Potencionální uživatel 
předem nezjistí, kde a za jakých podmínek lze nástroj spustit. Je třeba přečíst celu práci pro pochopení práce s 
nástrojem.

b) za výrazný problém považuji absenci informací (v textu práce i ve vlastním nástroji) do jakých kategorií (a 
proč) bude konverze probíhat; 

c) v nástroji chybí informace, v textu zdůvodnění, co jsou požadované vstupní datasety a proč. Je-li v cíli 
práce uvedeno, že nástroj bude využívat „veřejně dostupných datových zdrojů“, proč je omezen jen na 
Zabaged? Nástroj tak má velmi omezené možnosti využití, jen v podmínkách ČR a poté je anglické rozhraní 
nástroje kontraproduktivní.

d) nástroj umožní uživateli uložit výsledek do shapefile, což je v rozporu s cílem 1 o zajištění topologické 
korektnosti.

Další přínosy práce lze najít v řešení cíle 3, kdy autor nástroj prakticky otestoval na dvou zájmových územích a 
provedl vhodnou a dostatečně podrobnou validaci a diskuzi nad dosaženými výsledky.  Tyto závěry v oblasti 
převodu jednotlivých tříd ZABAGED lze zobecnit,  i mimo vytvořený nástroj, v otázce konverze a využití 
Základní báze dat ČR pro krajinné analýzy.
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru

Lze předpokládat, že dosažené výsledky (GP nástroj) by mohl být v praxi použitelný a využívaný, nicméně autor
se v textu vůbec nevyjadřuje k technickým parametrům a sw závislostem, stejně jako chybí informace k 
plánované formě zpřístupnění (žádné, za úplatu, zdarma, webová služba…). Stejně tak bude pro využití v praxi 
(zejména soukromé společnosti) ke škodě, že v textu není diskutována volba a definice kategorií a proč nejsou 
testovány další dostupnější datové zdroje (OSM, Open Landuse).  

Pro rozvoj oboru však bezpochyby poslouží jako jedna ze studií, ukazující kudy by mohla vést cesta pro 
automatizované zpracování / zpřesnění vstupních dat, z dnes již dostupných datových zdrojů.
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Práce se bohužel vyznačuje velkým množstvím typografických (mezery, velké/malé písmena), pravopisných a 
citačních chyb. Nevhodné používání činného rodu a 1. osoby. Neopodstatněné střídání rodu a osoby v rámci 
jedné kapitoly. Formální stránka práce tak klade zbytečně zvýšené nároky na čtenáře. Práci by výrazně prospělo 
obohacení textu o schémata a procesní diagramy. Kvalita obsažených obrázků je průměrná. U několika map 
chybí legenda, měřítko. V textu se objevuje špatné citování (umisťuje se před interpunkční znaménko), absence 
interpunkčních znamének, chybná velikost písmen ve zkratkách, nejednotnost v používání oficiální zkratky 
ZABAGED apod. U řady tvrzení chybí citace, a to i u fakticky chybných tvrzení. Počet citovaných zdrojů 49 
není rovněž na disertační práci mnoho. 
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Připomínky

• Str. 15 kap. výškopisná data – kde je popis dalších struktur vhodných pro výškopisná data - polyhedron,
mesh, terain, latices…

• str. 16  - chybné používaní pojmu souřadný  vs. souřadnicový systém

• str. 17 - nepodložené tvrzení bez definice „rastrové struktury jsou méně vhodné pro reprezentaci 
geografických objektů“



• str. 19 – dělení modelů bez citace

• str. 26 – nová zkratka v textu (DEM) – je třeba dbát na definování zkratky na první místě použití

• kap. 5.1 - jaký má vztah k řešené práci?

• str. 29 - GPS není technologie, tou je GNSS, GPS je realizace této technologie

• str. 29  - Nesoulad obsahu  - kapitola má v názvu DMT, v tabulce je DEM; kde je vysvětlen rozdíl a 
vztah mezi těmito zkratkami?

• kap. 5.6 - postrádám vzorce u popisovaných algoritmů

• str. 36  - nepřesné formulace geodata nejsou geoinformační produkt

• str. 36 - faktické chyby  - v kap. 6.1.1 v popisu Zabaged se „míchá“ popis tzv. ZABAGED2 (starší 
rastrová verze, vzniklá oskenováním) a ZABAGED (aktuální) vektorová, topologická databáze, vzniklá 
z primárních dat (snímkování a stereofotogrametrie)

• str. 37 - nelogicky vložen text

• str. 37-38  - není jasné zda text definují vybrané třídy ZABAGED je přebrán (pak chybí citace) či 
autorský (pak chybí lepší zdůvodnění)

• str. 39 – faktická chyba  – nekorektní tvrzení o topologické čistotě dat. Z textu není zřejmé zda 
autor mluví skutečně o originálním datovém modelu (a ten topologický je), nebo jen o nějakém exportu 
do formátu, jež on použil a topologii nepodporuje (shapefile). Takto výrazné tvrzení musí být vždy 
doloženo

• str. 40 -  bylo by korektní zapsat název celého systému IASC-LPIS

• str. 41 - nepřesné technické popisy např. „stažení přes HTML/FTP ve formátu SHP“ - html je 
makrojazyk pro textový strukturovaný soubor, v něm nikdy binární objekt nepůjde stáhnout, FTP je 
přenosový protokol

• str. 41 - „Přesnost zákresu pozemků LPIS je vysoká“  - prosím kvantifikovat

• str. 42 obr. 6-2  - žádné porovnání geometrické přesnosti tam zobrazeno není; možná ukázka prostorové 
přesnosti, pro porovnání by mělo být zobrazeno vyhodnocení prostorového vztahu

• str. 43, obr. 6-3 - dtto, žádné porovnání není zobrazeno, navíc na tento obrázek chybí odkaz v textu

• str. 45-46 popis DMR 4G a 5G – jedná se pouze o základní informace ze strany producenta dat. V textu 
chybí jakkákoliv rešerše na skutečné přesnosti těchto modelů v jednotlivých typech krajiny. Příspěvků 
je na toto téma docela dost (Řezba. M. 2014, Fedrzel, F, 2014, ...)

• str. 47 - pojem krajinná matrice má v krajiné ekologii/geoekologii přesně definovaný význam (viz. 
Forman, Godron, 1993)

• str. 47 chybí uveden technické popisy – již dříve uvedeno, jak je ošetřena nepřítomnost extenze 
Spatial Analyst, jak je ošetřen výskyt NULL hodnoty ve vstupních datech, ...?

• str. 49 - „míchání“ rešerše a metodiky v 1. odstavci 

• Proč nikde v textu není popsána a diskutována použitelnost datasetů Open Street map (OSM), 
Open Landuse a Konsolidovaná vrstva ekosystémů ČR (KVES) – ty rovněž naplňují vytčenou 
definici veřejně dostupné geodata?

• Proč nikde v textu není rešerše o obdobných konverzních nástrojů u nás i ve světě? Obdobných 
nástrojů / postupů pro využití topografických dat v hydrologických modelech existuje přece řada např. 
ArcCN-Runoff, nástroje slovenského Espritu, ...

• str. 50 – definice výstupních ploch – na základě čeho tyto kategorie vznikly? Zde bych očekával 
opravdu kvalitní rešerši a metodologických rozbor, které typy kategorií jsou vyžadovány různými
hydrologickými nástroji (WATEM/SEDEM x Cfaktor@ (R)USLE x CN křivka x WBCM 5), jaká je 
jejich definice, jaký je jejich průnik, vzájemné mapování a převoditelnost…

• Stejně tak chybí zdůvodnění uvedených definice a její přechodové fáze – kam patří extenzivní sady v 
LFA?, do kategorie Sady se rozhodně nevejdou ...

• str. 57 – chybí definice pojmu intravilán, dnešní legislativa jej už nezná, a význam z pohledu UPD a 
geodézie se nepatrně liší

• kap. 7.2 - měla být zpracována v podobě procesního diagramu



• obr. 7-6 a 7-7 pokud schémata nejsou vedena ve standartní notifikace, je třeba přidat legendu

◦ protože se jedná schémata z Model Builderu je vhodné tam dát, alespoň funkční schéma, které je 
naplněno (je více než podivné proč vstup a výstup jsou naplněny a veškeré procesy a dočasné 
vrstvy nikoliv)

◦ proč nejsou vstupy parametrizovány?

• str. 66 - „Tyto vybrané polygony jsou následně připojeny k sousednímu polygonu, s nímž sdílí
nejdelší hranice.“ - velmi vágní věta, chybí uvedení operace (stále jsme v kapitole popisující vytvořený 
nástroj)

• str. 68 - „Pro uživatele veřejných dat je možné využít WMS/WFS, které ale neumožňují stažení 
vektorové definice a jejich další využití přigeoprocessingu.“  - ? nepodložené tvrzení – služba WFS je 
určena právě k možnosti pracovat s vektorovými daty distribuovaně

• str. 73 - „Úroveň podrobnosti digitalizace byla nastavena různě pro plochy intravilánu a extravilánu“. 
- kvantifikovat! to je docela zásadní informace a ta by měla být jednoznačně uvedena

◦ v procesu uživatelské digitalizace  - bylo aktivováno snapování – pokud ano k jakým geom. entitám
a s jakými pravidly?

• str. 75 – legenda naprosto špatně strukturována – řazení i barevná škála

• obr. 8-4 a 8-5 - chybí uvedení zdroje dat, jedná se o licencovaná data…

• str. 82 - „Validace byla provedena analýzou vzájemného prolnutí datasetů“  - takovou překryvnou 
operaci nad vektorovými daty neznám – došlo při operaci k úpravě vstupních geometrií?

• str. 118 – tvrzení, že zdokonalení nástroje by vyžadovalo techniky computer vision mi připadá 
nadsazené, nestačilo by v procesu automatizace kontextové  vyhodnocování?

• str. 120 - „Výsledný dataset využití území je vhodný pro odvozování vstupních vrstev charakteru
ploch jak pro empirické, tak pro fyzikální modely.“ - nepodložené tvrzení, neboť v metodické části 
nejsou nikde definovány požadavky jednotlivý typů modelů na vrstvu landuse

• Seznam literatury  - symbol ———. 2016b je velmi nestandardní a je v rozporu s obvyklou formální 
strukturou kandidátských prací   

Závěrečné zhodnocení disertace

Doktorská disertační práce Ing. Jana Devátého je zajímavou, avšak nevyváženou prací. Rešeršní část v 
klíčových oblastech, podle definovaných cílů práce, je velmi skromná až neexistující. Ostatní teoretické pasáže 
uvádí čtenáře správně do kontextu řešené problematiky, ale žádné nové informace či syntézy teoretických 
poznatků nepřináší. 
V praktické části autor doložil schopnost samostatné práce v oblasti návrhu a vývoje specializovaného 
programového řešení. Nástroj aplikoval v reálných podmínkách a výsledky v dostatečné míře a kvalitě 
okomentoval.  Interpretace výsledků se pohybuje pouze v základní rovině, ale i tak přináší poznatky, jež se dají 
zobecnit  a představuje tak zajímavý příspěvek k otázce možné a vhodné konverze a využití Základní báze dat 
ČR pro krajinné (hydrologické) analýzy. Celkový dojem bohužel navíc snižuje formální stránka práce. 

Doporučuji po úspěšné obhajobě disertační práce udělení titulu Ph.D. ano ne 
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