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Práce Tomáše Kuthana vychází z předpokladu, že využití více termínů obrazových dat, která zachycují 

plodiny v různých fenologických fázích, umožňuje lepší identifikaci/odlišení druhů plodin. Cílem práce 

bylo s využitím dat Sentinel-2 a PlanetScope a metody DPZ zpracovat charakteristiku sezónního 

průběhu spektrálních příznaků vybraných zemědělských plodin, která určí období roku vhodná pro 

odlišení jednotlivých plodin. Dalším cílem práce bylo provést klasifikaci těchto plodin v modelovém 

území z časové řady dat dvou výše zmíněných senzorů a porovnat přesnost pixelové a objektově 

orientované klasifikace pro multitemporální kompozit, případně pro snímek z období, kdy jsou od 

sebe jednotlivé plodiny dobře rozlišitelné. Cílem práce bylo také porovnat přesnost klasifikace při 

použití dvou typů dat s rozdílným prostorovým a spektrálním rozlišením. 

Tomáš Kuthan přistoupil k práci zodpovědně, samostatně, aktivně sháněl potřebné datové podklady, 

zpracoval velmi podrobnou a hodnotnou rešerši literatury. Po formální stránce je práce až na několik 

drobností typu neobratného vyjádření v pořádku. 

Práce je zajímavá a netradiční tím, že trénovací a validační plochy a klasifikační maska byly vytvořeny 

s využitím databáze LPIS, kterou poskytl Státní zemědělský intervenční fond. Trénování i validace tak 

využily poměrně přesný, a ne vždy dostupný zdroj dat. Pro klasifikaci byla využita časová řada 

družicových dat obou senzorů z roku 2017. Využita byla i data z let 2015 a 2016 z databáze LPIS pro 

zjištění spektrálních příznaků plodin, které byly odvozeny z indexu NDVI a spektrálních hodnot 

v jednotlivých pásmech. Metodika byla poměrně komplikovaná, a ne všechny kroky se podařilo zcela 

srozumitelně popsat a vysvětlit. Vzhledem k množství cílů získal Tomáš rozmanité a rozsáhlé 

výsledky, které nebylo zcela jednoduché uspořádat a vytřídit ty nejdůležitější. 

Za cenné části práce považuji jednak graf, který odvozuje na základě výsledků analýzy dat DPZ 

fenofáze jednotlivých plodin. Z něj jsou zřejmé termíny, kdy je možné jednotlivé plodiny nejlépe 

rozlišit. Cenná a přínosná je také diskuse. Ukazuje autorův přehled o problematice, pochopení metod 

i přístupů mezioborového předmětu studia (DPZ a botanika), student v ní detailně a erudovaně 

rozebral různé aspekty studované tematiky a porovnal své výsledky s literaturou. Hlavní výsledky 

diplomové práce by bylo možné po mírné úpravě publikovat. 

Tomáš Kuthan ve své diplomové práci prokázal, že je schopen na dobré úrovni řešit mezioborovou 

tematiku s využitím dat a metod DPZ, přinést hodnotné výsledky a dobře je interpretovat v kontextu 

literatury. Práci doporučuji přijmout jako diplomovou a hodnotím známkou výborně až velmi dobře 

(dle průběhu obhajoby). 

 

         

V Líbeznicích, 18. ledna 2019     RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 

 


