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Cílem diplomové práce Daniela Alberta bylo automaticky klasifikovat údolní sítě ČR. Jde o zajímavé téma 

z oblasti spatial pattern recognition, což je aktuální téma výzkumu nejen na poli geoinformatiky. Všechny 

dílčí cíle stanovené v zadání práce se podle mého názoru podařilo autorovi více či méně naplnit. 

Strukturu práce považuji za logickou. Úvodní část je rešeršní. Z podstaty řešeného problému vyplývá 

rozdělení použité literatury v zásadě do dvou skupin: fyzickogeografické, týkající se morfometrických 

charakteristik, a geoinformatické, týkající se vlastních výpočtů a jejich automatizace. Za správné považuji 

shrnutí velkého množství dosud publikovaných morfometrických charakteristik údolních sítí z řady 

literárních zdrojů, které tvoří velmi podklad pro řešení úlohy. Některé v textu uvedené vzorce nicméně 

nejsou matematicky formálně zcela správně a u některých chybí vysvětlení použitých proměnných (týká se 

např. průměrné velikosti úhlů mezi údolími zmiňované na str. 14). Domnívám se, že by názornosti 

a srozumitelnosti textu prospělo hlubší vysvětlení některých charakteristik, zejména těch, které jsou 

použity v práci dále. Rovněž představení jednotlivých typů údolních sítí by mohlo být poněkud podrobnější 

a v souladu s dalším textem, protože např. na str. 17 se píše o péřovitém typu sítě, který v úvodním 

přehledu vůbec zachycen není a teprve na straně 85 se čtenář dozví, že jde o podtyp paralelní sítě. Výběr 

literatury z geoinformatické oblasti mohl být poněkud širší a bylo by pravděpodobně vhodné zahrnout 

obecnější zdroje týkající se rozpoznávání na základě příznaků, což je klíčovou částí práce.  

Hlavní náplní práce je automatizace postupu popsaného v článku citovaném a shrnutém na str. 18 

a následujících. Automatizace využívá technologii ArcGIS, prostředí Model Builder a opírá se zejména 

o existující nástroje ArcHydro Tools. Volba této technologie je adekvátní, byť pro opakovanou aplikaci 

téhož postupu na jiném území bych doporučil převést výsledný model spíše na skripty v jazyce Python. 

Vlastní návrh a realizace celého postupu je víceméně v pořádku a vede ke stanovanému cíli, byť z pohledu 

geoinformatika místy značně krkolomným způsobem. Některé části (např. úhel zaústění vodních toků do 

sebe) se počítají zbytečně složitě (místo kosinové věty, která vyžaduje předchozí výpočet všech stran 

trojúhelníka a jejich délek, by bylo možné velmi jednoduše použít například skalární součin). Některé 

parametry výpočtu zůstávají v režimu „magických konstant“ (např. parametr určující začátek odvozované 

linie údolí), nicméně z textu je patrná snaha autora tuto volbu odůvodnit jak odkazy na stávající literaturu, 

tak podrobným prostudováním jednotlivých případů. Celkově si autor s touto částí poradil velmi dobře 

a prokázal zvládnutí celé technologie i pokročilé schopnosti týkající se algoritmizace. 

Jednoznačně pozitivně lze pak hodnotit rozsah zpracovaného území a skutečnost, že se autor nespokojil 

s náhradou údolnic vodními toky, což by – jak správně uvádí – vedlo např. k vynechání morfologicky 

zajímavých pískovcových krajin bez stálých povrchových vodních toků. Výpočet charakteristik byl spuštěn 

postupně nad územím celé ČR s využitím relativně podrobných dat DMR 4G. Ač tato data tvoří podklad 

pro celou práci, nenašel jsem odkaz na ně nikde v seznamu použitých zdrojů. Navíc pravděpodobně nebyla 

získána z WMS služby (jak se tvrdí na str. 25), ale nejspíše z Image služby Geoportálu ČÚZK, kde by autor 

práce našel i vysvětlení pro údajnou nestabilitu softwaru při jejich stahování (množství dat najednou 

získatelné prostřednictvím této služby je omezené). 



Další část práce týkající se klasifikace s využitím spočtených charakteristik je z hlediska hodnocení 

poněkud rozporuplná: na jednu stranu lze ocenit, že autor neskončil u pouhé reimplementace kritérií 

z článku, z něhož celý postup vychází, ale pokusil se o sekundární a terciární klasifikaci, spočívající 

v doplnění charakteristik sítě. Původní kritéria klasifikace převzatá z článku jich totiž do výsledných 

kategorií zařadila jen málo. V textu práce se na str. 52 uvádí, že „na náhodně vybraném vzorku údolních 

sítí každého typu, které se z hlediska morfologie danému typu opravdu podobaly, byly spočítány některé 

metriky, s cílem najít proměnnou rozlišující typy sítě dle jasné závislosti“. Odhlédneme-li od určité míry 

subjektivity při určování typu sítě, jde v zásadě o správný a ve vědecké praxi při rozpoznávání objektů 

používaný postup používaný při řízené klasifikaci. V textu práce jsem nicméně nikde nenašel podrobně 

vysvětleno, jak toto hledání autor prakticky provedl. Na základě obr. 57 až 59 usuzuji, že by mohlo jít 

o nějaký druh shlukové analýzy.  

Další části práce pak hodnotí dosažené výsledky a diskutuje vliv jednotlivých charakteristik na výsledek. 

Poněkud zde postrádám konfrontaci s existujícími výsledky uváděnými v odborné literatuře a úvahu 

o tom, nakolik je postup (ve smyslu hodnot kritérií pro zařazení sítě k určitému typu) přenositelný na jiná 

území. Na místě by bylo i zmínit, zda je výsledná klasifikace v souladu s geomorfologickými poznatky 

o rozšíření sítí (byť to je částečně řešeno v kapitole 5.2). 

Z formálního hlediska mám k práci řadu výhrad. Způsob, jakým je text práce napsán, rozhodně není 

ideální. Autorovi činí značné potíže vysvětlit čtenáři své myšlenkové pochody, které vedou k cíli, a řada 

dílčích kroků je z textu pochopitelná poměrně obtížně. Práce obsahuje nezanedbatelné množství překlepů 

a místy i hrubé gramatické chyby. Připomínky lze rovněž mít i k některým mapovým výstupům, kdy je 

nedostatečně zpracovaná legenda (a není tedy zřejmé, co je v mapě/na obrázku vlastně znázorněno, např. 

položky Main_2_1 a Main_2_2 na obr. 34) či v tištěné verzi práce naprosto nečitelný mapový podklad 

(u obr. 52). Určité výhrady lze mít k terminologii, kdy autor lavíruje mezi geomorfologickou 

a hydrologickou terminologií (což sám na str. 23 přiznává).  

Celkově lze shrnout, že student podle mého názoru odvedl značné množství netriviální praktické práce 

a prokázal schopnost tvůrčího myšlení. Výsledný dojem z celého díla poněkud kazí způsob, jakým byla 

zpracována její textová část. I přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě a s ohledem na výše 

uvedené připomínky navrhuji hodnocení známkou velmi dobře. 

K obhajobě mám následující dotazy: 

Metoda, ze které v práci vycházíte, používá ke klasifikaci údolních sítí fuzzy logiku, kdy není výsledkem 

pouze informace, že jde o síť určitého typu, ale také s jakou pravděpodobností tomu tak je. Jak byste 

upravil klasifikační část svého postupu, abyste podobnou informaci získal? Jak byste pak identifikoval 

typické zástupce konkrétních typů sítí na území Česka? 

Nakolik by podle vašeho názoru výsledku pomohlo zkombinovat pro klasifikaci údolních sítí údolnice 

extrahované z DMR s daty z vodních toků ze ZABAGED/DIBAVOD a jaká by byla možná úskalí při spojení 

těchto dat? 

 

V Praze dne 4. 9. 2018 

 

RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. 


