
V Praze 4.9. 2018 
Posudek vedoucího diplomové práce Daniela Alberta: „Automatická klasifikace typů údolních sítí 
České republiky“. 
 
Údolní sítě vytvářejí vizuálně velmi nápadné vzory, které jsou odrazem vývoje daného území. Nicméně 
hodnocení těchto vzorů není tak triviální, jelikož jde o kombinaci problémů různoměřítkových 
soběpodobností či nepodobností a vzájemného prolínání vzorů dle volby velikosti hodnotícího území. 
Vizuální hodnocení je mnohdy zatíženo řadou subjektivních faktorů, což je jeden z důvodů snahy sestavit 
algoritmus, který by spolehlivě odlišil různé vzory. Stávající algoritmy dokáží jen rozlišit určité skupiny sítí, 
a nebo jsou nadesignovány na nějaké specifické území bez obecnější možnosti použití.  
 
1) Hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Na základě výše popsané situace byl stanoven cíl diplomové práce vytvořit postup pro automatickou 
klasifikaci údolních sítí na území České republiky. To bylo v diplomové práci splněno a výsledkem je 
sestavený algoritmus rozlišující typy údolních sítí. 
 
2) Hodnocení formální a obsahové stránky 
Předložená diplomová práce má 91 číslovaných stran, včetně 4 stran seznamu literatury a dalších zdrojů. Do 
vlastního textu je vsazeno 70 obrázků a 17 tabulek. Předložená práce je metodicky zaměřená a tomu 
odpovídá rozsah jednotlivých částí diplomové práce, kde dominantní postavení má právě metodická část 
popisující algoritmus. Z hlediska struktury obsahuje práce část úvodní (tvořená vlastním úvodem s 
definovanými cíli a rešerší zabývající se klasifikací údolních sítí), část metodickou, výsledky, diskusi, závěr 
a seznam použité literatury, což odpovídá standardní struktuře odborného textu. Výsledková a diskusní část 
zabírá 7, resp. 15 stran textu. Nicméně je k tomu třeba říci, že při trochu jiné filozofii uspořádání textu by do 
kapitoly „Výsledky“ měly být vzhledem k definovanému cíli zařazeny části kapitoly 3 - "Metodika". Ve 
skutečnosti se text v kapitole "Výsledky" zabývá aplikací daného algoritmu na údolní sítě na území ČR, 
resp. popisem zastoupení typů sítí na území ČR určených daným postupem. Dále v "Diskusi" jsou 
hodnoceny a diskutovány arbitrárně stanovené hodnoty použitých charakteristik pro odlišení jednotlivých 
typů sítí. Zde se diplomant zamýšlí nad různou schopností charakteristik používaných v různých 
klasifikacích odlišit jednotlivé typy údolních sítí. Nicméně právě tato část diskuse by si evidentně zasloužila 
oporu v práci z literaturou, neboť použité charakteristiky a jejich hodnoty bývají využívány v různých 
pracích pro odlišení jednotlivých typů sítí. Rovněž by zde měla být skutečná diskuse vlastního postupu 
klasifikace a univerzálnosti algoritmu. 
Největší slabinou je formální a formulační stránka diplomové práce. Vyjádření jsou často těžkopádná, 
nejednoznačná a někdy až na hranici srozumitelnosti a pro nezaujatého čtenáře často až za ní. Tento jev se 
bohužel nepodařilo z práce odstranit, stejně jako další formální nedostatky, které byly během revize textu 
odhaleny a diskutovány, např. všechny tabulky rozdělené na více stran by měly mít na prvním řádku každé 
strany zopakovánu hlavičku, dále rušivě působí neopodstatněná změna šířka sloupců u tabulky 2 a jejího 
pokračování na dalších stranách. V rešeršní části textu diplomové práce je někdy nutné vyhledat původní 
články, aby bylo možné porozumět smyslu vět. A v těch částech, kde revize neproběhla se k tomuto 
problému bohužel připojují i další stylistické a gramatické chyby včetně hrubek. Obrázky a tabulky mají 
dobrou kvalitu, nicméně poměrně častým nedostatkem a chybou je, že nejsou na příslušných místech 
vysvětleny použité zkratky a symboly, což snižuje srozumitelnost příloh. Stejně tak je u některých map 
(např . obr. 67, 68, 69) chybně znázorněna nadmořská výška. Vzhledem k výše uvedenému problému s 
vyjadřováním lze pozitivně hodnotit roli tabulek a obrázků, které odlehčují a doplňují text a umožňují 
pochopit někdy ne zcela jednoznačně podanému textu. Na druhou stranu práce není v takové podobě, že by 
nebylo možné pochopit směřování autorových myšlenek. Příčinu formulačních a formálních nedostatků a 
chyb lze vidět v objektivní složitosti problematiky a terminologie na pomezí geoinformatiky, geometrie a 
geomorfologie, dále v malé zkušenosti s tvorbou odborného textu a v podcenění časové náročnosti při 
finalizaci diplomové práce. 
 
Hodnocení metodického základu, argumentace a přínosu práce  
Při řešení práce bylo použito distančních dat, která bylo nutné upravit. Použité standardní statistické metody 
měly jen podpůrný význam a byly až následně použity na výsledky klasifikace opírající se o manuálním 
způsobem stanovené limitní charakteristiky. Použité geoinformatické postupy jsou netriviální a při 
konstrukci algoritmu diplomant prokázal schopnost tvůrčího logického myšlení. Hlavním přínosem práce je 
vytvoření funkčního algoritmu, aplikace modifikované Zhang-Guilbertovy (2013) metody automatické 



klasifikace pro území ČR a stanovení prahových hodnot parametrů charakteristik vstupujících do klasifikace 
údolních sítí. Diplomant se snažil při řešení diplomové práce postupovat tak, aby své kroky mohl zdůvodnit, 
což je patrné při výběru a stanovení prahových hodnot parametrů, s nimiž algoritmus počítá. Škoda, že 
nevyužil standardních statistických postupů, což by minimálně ušetřilo čas.  
 
Hodnocení práce s literaturou  
Při řešení diplomové práce se Daniel Albert opíral o 48 odborných publikací, z nichž 44 je cizojazyčných. 
Nicméně v diskusní části práce se literatura odrazila, a to částečně, jen v její druhé subkapitole. V 
diplomové práci je postupováno podle zásad citační etiky a převzaté myšlenky jsou řádně citovány.  
 
Hodnocení přístupu studenta 
Diplomová práce byla Danielu Alberovi zadána v závěru roku 2014, bohužel její řešení probíhalo spíše 
nárazově a po obdobích, kdy bylo na jejím řešení pokročeno následovala období, kdy žádný postup v řešení 
nenastal a práce byly přerušeny, ať už v souvislosti s jinými aktivitami studenta, včetně studijních, kdy si 
zvyšoval kvalifikaci, a nebo objektivně z jeho složitých zdravotních problémů. Bohužel toto v kombinaci s 
ne úplně dobrým časovým odhadem se negativně odrazilo na podobě diplomové práce, kde na jedné straně 
bylo odvedeno spoustu kvalitní tvůrčí práce na ošetření vstupních dat a na vlastním algoritmu, včetně 
odvození prahových hodnot, a na druhé straně je zde mnoho formálních chyb a nedotažená diskuse, což je 
škoda, neboť ty části práce, které vznikaly před samotnou finalizací, jsou velmi solidně zpracovány a jejich 
odborná hodnota je vysoká.  
Při konzultacích nad vyhotovenými částmi diplomant prokázal, že nad problematikou přemýšlí a dokáže 
volbu arbitrárně stanovených proměnných podložit logicky správnými argumenty.   
 
Celkové zhodnocení         
Předsevzatý cíl práce byl splněn a přes formální a formulační nedostatky považuji práci za kreativní, 
inovativní, obsahově bohatou se správně získanými a cennými původními výsledky. Z výše popsaných 
důvodů si dovoluji předloženou diplomovou práci Daniela Alberta doporučit k obhajobě. 
 
Otázky pro doplnění a diskusi:  
1) Mohl by diplomant popsat a schématem doprovodit „reticulate (síťovaný) “ typ sítě, o němž se hovoří na 
straně 18, avšak popis ne zcela odpovídá názvu. I když s tímto typem autor dál nepracuje, přesto by měl být 
obsažen v přehledu typů sítí v tabulce 1. 
2) Jakým způsobem je ošetřen vliv měřítka u zvolené metody, tj. výběr velikosti hodnoceného území pro 
klasifikaci údolní sítě. Jak je zajištěno, že není hodnocena dílčí morfologie – typ údolní sítě. 
3) Jakou roli na korektnost klasifikace údolních sítí může mít nezahrnutí tzv. nevykreslené sítě. Jde 
převážně o střední a dolní části našich největších toků. 
4) V práci chybí vysvětlení použitého Fisherova LSD testu, proto by bylo vhodné, kdyby diplomant princip 
Fisherova testu stručně vysvětlil. 
 
 
 
 

zpracoval: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 
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Příloha: Některé příklady formulačních a formálních chyb. Např. str. 11, která mj. není v pdf verzi 
číslovaná, ačkoliv okolní jsou (u definice údolní sítě, resp. jejím popisu v nižších částech reliéfu; pokud 
daná struktura nemá vyvinuté údolní svahy, pak se nejedná o údolí a tudíž ani taková část reliéfu nemůže 
tvořit údolní síť); str. 12, zde by bylo možné úspěšně diskutovat nad úplností, resp. neúplností 
charakteristiky popisující predispozici stromovitého typu sítě; str. 17, správně by mělo být „ ...na konceptu 
soběpodobnosti v rámci jednotlivých typů údolních sítí...“; str. 18, nesrozumitelná/nesprávná formulace 
„...tento typ sítě je složen ze skupiny jednotlivých sítí.“; str. 19 procento křivolakých přítoků není 
jednoznačně vysvětleno, jednak je operováno s nevysvětleným pojmem klikatící se přítok a pak není 
explicitně vyjádřeno, že limitní hodnota 1,5 je hodnotou odlišující křivolaké přítoky od ostatních; str. 19 – 
v tabulce 5 jsou uvedeny nevysvětlené zkratky IS, dále parametry prezentované řeckými písmeny by měly 
být rovněž vysvětleny a mělo by být odkázáno na to, že jde o stejné metriky jako v tabulce 4; tab. 15 nejsou 
u rozdělených slov použity rozdělovníky, výjimka se píše s ý a i nikoliv vyjímka; str. 66 – text na dané 
straně a obrázek 55 si terminologicky neodpovídají (v obrázku se hovoří o nevykreslené síti, v textu se 
hovoří o oblastech do modelu klasifikace nezahrnutých sítí), str. 66 – chybou je, když text je jen oznámením 
o existenci tabulky a naopak chybí její shrnutí, vyjádření hlavního výsledku či její interpretace; tab. 16 – 
nevysvětlené použité zkratky; str. 71 (opět v pdf nečíslovaná) – pomocí Fisherova LSD testu nebyly 
testovány hodnoty jednotlivých klasifikačních charakteristik, jak se o tom autor zmiňuje v textu, ale byla 
testována rozdělení do klasifikačních tříd, resp. rozdílnost metrik pro jednotlivé typy sítí; str. 73 – popsaný 
postup významu jednotlivých klasifikačních charakteristik není zcela korektní z hlediska statistické 
věrohodnosti; tab. 17 – nevysvětlené zkratky, nesrozumitelný popisek tabulky, co má být těžištěm rozložení 
hodnot?; str. 74 -  má být "dvěma" nikoliv "dvoum"; str. 76 formulace - "Pro rozlišení stromovitých a 
pravoúhlých koeficient protažení dobře slouží ..."; str. 80 - určitě se konstatovaná nižší váha závěrů u 
paralelních a mřížovitých sítí netýká všech závěrů, resp. z věty není jasné, kterak a kde formulovaných 
závěrů se to má týkat; str. 80 - chybně vložené mezery mezi odstavce; str. 80 - neshoda podmětu s 
přísudkem: typy se stanovily nikoliv stanovili a stejně tak určily nikoliv učili; str. 81 - neshoda podmětu s 
přísudkem: metriky neměly, nikoliv neměli; str. 82 - formulace a slovosled "Nejvíce spojité oblasti 
takového charakteru jsou paralelní sítě ..."; Obr. 67 - vyjádření nadmořských výšek je nedostatečné a navíc 
nesprávné, na území ČR se jistě nacházejí oblasti mimo proklamovaný interval nadmořských výšek 38-600 
m n. m.; Obr. 68 a 69 - rozlišení nadmořských výšek na low a high je nedostatečné (nedává žádnou 
informaci o skutečné nadmořské výšce), stejně tak působí velmi zvláště tento anglický popis v jinak česky 
psaných vysvětlivkách k danému obrázku, dále výřez mapy by měl být opatřen doprovodnou situační 
mapkou, navíc u mapy na obr. 69 je v rozporu s pravidly pro tématické mapy flyšovým horninám 
přisouzena bílá barva; str. 86 - pojem subpravoúhlý není vhodně zvolen, bylo by výstižnější v tomto a v 
podobných případech v textu používat místo "sub" termín "kvazi", např. kvazipravoúhlý; str. 88- V seznamu 
literatury by u "Geomorphological techniques" měl být uveden soupis všech autorů; str. 88-91 - v seznamu 
literatury by se neměl měnit formát písma, resp. řádkování.  
 


