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HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 

název  

( x) dobře vystihuje obsah práce 

 

cíle  

( x) formulované v obecné rovině, podrobnější definici cílů bych doporučil 

 

úvod a literární přehled  

( ) jasný a přehledný, vztahuje se k zadané problematice, avšak s nedostatečným množstvím 

informací v rešerši prací v oblasti klasifikace land use/land cover s užitím DPZ  

 

data a metody  

( ) jasné a srozumitelné, chybí detailnější popis některých podstatných metodických kroků, viz 

komentáře 

 

výsledky 

( x) vhodně prezentované, odpovídají použité metodice, k prezentaci použity vhodné metody 

 

interpretace dat (diskuse)  

( ) autor prokázal dostatečné schopnosti interpretace dat a kritického ohodnocení použitých metod 

 

závěry  

(x ) práce má jasné a jednoznačné závěry, které jsou podloženy a odpovídají na cíle práce  

 

 

HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA  

obrázky a tabulky  

(x) přehledné a obsahují dostatečné množství informací  

 

text  

(x) s určitými drobnými formálními nedostatky, citace použité v textu odpovídají seznamu literatury 

a způsob citací odpovídá normám. 

 

 

 

 

 

 



 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce předkládané na Katedře aplikované 

geoinformatiky a kartografie, PřF UK a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním 

stupněm výborně-velmi dobře 
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doplňující komentáře a otázky: 

 

Student zpracoval dosti obtížné téma s použitím metod a dat DPZ, prokázal výtečné schopnosti 

samostatné výzkumné činnosti a pokročilé dovednosti ve zpracování družicových dat různých typů 

 

Pozitivně hodnotím navázání výzkumné činnosti na již zpracovanou studii (Rašín a Chromý, 2010) s 

hodnocení LUCC ve sledované přeshraniční oblasti 

 

V metodické části postrádám několik relevantních bodů: 

 

• Jaká spektrální pásma družicových data byla použita v klasifikaci? Odpovídá údajům 

uvedeným v Tab. 5? 

• Prosím dovysvětlit účel použití masky zástavby, blíže vysvětlit Vaše tvrzení: „Při několika ne 

zcela úspěšných pokusech o klasifikaci, jsem se rozhodl odmaskovat zástavbu“ (str. 31) 

• Přesně definovat zdroje dat této masky, našel jsem pouze text: „Nejprve jsem prostřednictvím 

WMS služeb stáhl ortofota z roku 2016 pro českou i rakouskou stranu“ (str. 31) 

• Jaká úroveň dat Landsat byla použita? Úroveň geometrických korekcí L1TP? Obsahovala 

tato data atmosférické korekce?  

• Prosím o dovysvětlení detekce oblačnosti u dat Landsat. V tomto ohledu, co je „vrstva pixel 

Qa“? (str. 31). Proč se oblačnost přidávala k masce zástavby? Jak vysoký podíl oblačnosti 

byl v použitých datech Landsat?  

• Používal jste post-klasifikační úpravy?  

• Popište detailněji sběr trénovacích a kontrolních dat, např. počet ploch pro jednotlivé třídy 

land cover, počet obsažených pixelů apod.? 

• V metodice chybí přesný popis klasifikovaných tříd. Hodnotil jste stav a vývoj land use či 

land cover? 

• V práci je sledována průměrná rozloha ploch, průměrná délka hranice a délka hranice na 

plochu. Nikde však není uvedeno, co je přesně za „plochu“/“krajinou plošku“ považováno? 

Stanovil jste si nějakou minimální mapovací jednotku? S jakou přesností lze z dat Landsat 



hodnotit krajinou strukturu? Jsou porovnatelné dosažené výsledky krajinné struktura z dat 

Landsat 5 a Landsat 8? 

• V práci zmiňujete objektově-orientovanou analýzu obrazu (OBIA). Spatřujete využitelnost 

této metody pro účely této práce? 

• Není vhodné se odkazovat na manuály používaných SW, např. ENVI „Harris Geospatial 

Solutions, 2018“ 

• Chybí rozbor studií klasifikací land use/land cover s využitím DPZ 

 

 

 

 

 

 


