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Zhodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Diplomová práce Jana Fišera si klade za cíl „navržení metody automatizované detekce sněhové pokrývky 

ze snímků z volně dostupných webových kamer pomocí jednoduchého algoritmu prahování a strojového 

učení. Téma práce hodnotím jako velmi zajímavé nejen z metodického hlediska, ale také pro obecný 

výzkum sněhové pokrývky a její role v hydrologickém cyklu, ve kterém detekce a měření sněhové 

pokrývky hrají zásadní roli. Zvolené téma je tedy bez pochyby aktuální a odborně přínosné. Zároveň mohu 

konstatovat, že cíle práce byly splněny. 

Obecné zhodnocení práce s literaturou, užitých metod a interpretace výsledků 

Práce je vhodně strukturována a psána odborným jazykem na slušné úrovni. Text je pro čtenáře 

pochopitelný, ačkoliv místy hůře srozumitelný (viz mé připomínky níže). Nicméně je zřejmé, že autor se 

v dané problematice dobře orientuje, což ostatně dokládá i zhodnocení výzkumu dané problematiky, ve 

kterém se autor opírá o zjištění ze zhruba padesáti odborných článků. Použité odborné zdroje jsou správně 

použity a řádně citovány. Kapitola, obsahující metodické postupy, je zpracována standardně, a kromě 

dílčích poznámek a dotazů níže k ní nemám žádné závažné výhrady. 

V kapitole výsledky autor popisuje hlavní zjištění plynoucí z analýzy dat formou zpracovaných grafů a 

tabulek. Vše je doplněno komentářem a autor poskytuje základní interpretaci dosažených výsledků. Níže 

pak uvádím několik konkrétních odborných a formálních připomínek. Některé následující body jsou 

formulovány jako otázky, uvítám k nim tedy stručné vyjádření ze strany autora: 

Odborné a formální připomínky 

- Kapitola rešerše je napsaná standardně a věcně správně, uvítal bych ale větší detail a lepší 

propojenost citovaných poznatků. Rešerše by měla vést postupně od obecných poznatků k detailům 

týkající se tématu, kterému se autor chce věnovat a měly by tak z ní vyplynout „research gaps“, tedy 

mezery v poznání, které se autor svou prací snaží vyplnit. Tato „trychtýřovitá“ struktura by rešerši 

zpřehlednila. Autor také mohl použít více zdrojů, protože identifikaci sněhové pokrývky buď 

z webových kamer nebo třeba pomocí časosběrných snímků (time-lapse) se zabývá celá řada autorů. 

- Kapitola 2.2 věnující se metodám měření sněhu je až příliš stručná a neúplná. Působí tak poněkud 

vytrženě z kontextu. Podobně, kapitola 2.4.2 věnující se metodám strojového učení na mě působí 

trochu nepřehledně a myslím, že pro čtenáře, který se těmto metodám přímo nevěnuje, bude jen 

obtížně srozumitelná. Zároveň jde o stěžení metodu použitou v práci, a proto si myslím, že by bylo 

lepší jí uvést v kapitole metodika, a nikoliv v rešeršní části. 

- Autor na mnoha místech používá budoucí čas, a to i pro popis prací, které zjevně udělal před psaním 

textu. Na některých místech textu je pak míchán budoucí a minulý čas, což čtenáři značně stěžuje 
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pochopení textu, kdy není vždy jasné, jestli autor skutečně popisuje metodické kroky, které v práci 

použil nebo nějaký návrh pro zlepšení do budoucna. 

- Místy dochází k míchání textů mezi výsledky a diskuzí, kdy některé věci z výsledků by bylo 

vhodnější zařadit do diskuze. Jde ale o občasný jev, který v práci nepředstavuje významný problém. 

- Zvolená vizualizace výsledků není místy příliš názorná. Autor zvolil formu jen liniových či 

sloupcových grafů. Myslím, že některé výsledky by šly zobrazit pro čtenáře graficky názorněji. 

- Dle mého názoru by bylo dobré navrhnout nějaký interval pro detekovanou SCA, který lze už 

zahrnout jako souvislou sněhovou pokrývku. Např. z obrázků v příloze 2 je (subjektivně) zřejmé, 

že jde o souvislou sněhovou pokrývku, ačkoliv vypočtená SCA je nižší než 100 %. 

- Je velmi dobré, že se autor pokusil alespoň o nějakou validaci výsledků, v tomto případě pomocí 

dat výšky sněhu z blízkých meteorologických stanic. Domnívám se ale, že takováto validace není 

v aktuální podobě příliš použitelná. Je to vidět například v textu na str. 61, kde autor zmiňuje rozdíly 

v identifikaci sněhu podle výsledků autora a podle dat ČHMÚ. Autorem přisouzená chyba na stranu 

ČHMÚ, nemusí být nutně správně (byť ji nelze vyloučit). Staniční měření výšky sněhu je bodové a 

může být vypovídající pro použití výpočtu sněhu na větších územích v případě, že jsou stanice 

vhodně prostorově rozmístěny. Není ale z ní možné zachytit variabilitu sněhu v malém měřítku, kde 

hrají významnou roli topografie (ovlivňující úhrn slunečního záření), redistribuce sněhu větrem a 

vegetace. 

- Autor zmiňuje, že celá řada kamer není pro identifikaci vhodná, protože nezachycují vhodnou 

plochu pro identifikaci (zabírají např. oblohu). Tato práce ale ukazuje na velký potenciál jejich 

využití jako doplněk ať už pro metody staničního měření, tak dálkového průzkumu. Takže by pro 

další využití mohla být iniciována diskuze o přenastavení orientace některých kamer, aby byly lépe 

využitelné. 

- Kapitola závěr je spíše shrnutí toho, co autor provedl. Nějaké zobecňující závěry práce se zde ale 

nevyskytují. 

Dotazy: 

- Z jakého důvodu bylo určeno pro testování pouze šest kamer? A myslí si autor, že pokud by bylo 

použito více kamer, zvýšilo by to přesnost a preciznost? Chápu, pokud byl důvodem nižšího počtu 

kamer vysoký výpočetní čas. V tom případě si ale myslím, že kamer mohlo být více, ale při použití 

nižšího počtu obrázků z každé kamery (např. v delším časovém kroku, než jedna hodina). Vyšší 

počet kamer by umožnil lepší zhodnocení použitých metod v různých podmínkách (na což autor 

správně poukazuje). Zároveň, výběr kamer proběhl spíše subjektivně na základě posouzení autora 

(byť se zohledněním různých nadmořských výšek). Mohl tento subjektivní výběr nějak ovlivnit 

celkové výsledky? 

- Proč nebyl pro hodnocení použit i rok 2018? 

- Plochy v záběru kamer, na kterých probíhala detekce sněhu, se mezi použitými kamerami výrazně 

liší. Mohlo to nějak ovlivnit interpretaci výsledků? Mám za to, že pro výpočet SCA to může 

představovat určitě zkreslení, který lze popsat konceptem „Representative elementary 

area/volume“. Např. pokud je plocha malá, a jde zrovna o depresi či elevaci, pak jde o místo, kde je 

sníh buď ukládán, nebo z něj transportován větrem. To se následně projeví při výpočtu SCA. Proto 

je důležité mít plochu dostatečně velkou. Pokud by výsledky byly použity např. pro stanovení data 
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roztátí sněhu nebo pro odhad nadmořské výšky sněžné čáry, mohlo by použití malé plochy 

představovat problém. 

- Jak velkou roli při klasifikaci kůže hrát nízký porost? 

- Obr. 14 a 22: Proč je u kamery Libuš v obou metodách o tolik nižší uživatelská přesnost oproti 

jiným kamerám? 

- Do jaké míry, lze použité metody detekce a odvozené parametry přenést i na další kamery? Jinými 

slovy, jaká je přenositelnost navrženého řešení na jiné oblasti či měřítkové úrovně? 

Poznámky menšího významu, formální nedostatky: 

- Abstrakt by si zasloužil přesnější formulace. Měl by jasně obsahovat cíle, hlavní metody a hlavní 

závěry. V anglické verzi autor použil termín „melting curves“, v českém pak „křivky tání“. Mám 

za to, že měl autor na mysli „snow depletion curves“, které vyjadřují procentuální pokles pokrytí 

sněhem (SCA) v čase. 

- Povaha kapitoly „Data“ je jasně metodická a bylo by tedy přehlednější, kdyby byla součásti kapitoly 

„Metodika“. 

- Kapitola úvod by měla obsahovat základní informace o tématu a obsahovat odůvodnění potřebnosti 

řešení daného tématu (což autor uvádí). Nicméně by toto odůvodnění mělo být opřeno o nějaké 

zdroje, které by odkazovaly k současnému stavu výzkumu. Tyto citace ale v úvodu chybí. 

- V legendě některých obrázků (13,15,16,17) je položka „trénovací kamera“, ale takový bod 

v obrázku není. 

- Obr. 29-32: Bylo by přehlednější udělat jeden obrázek se čtyřmi panely A-D. 

- Str. 56: Autor diskutuje možnosti různé parametrizace metody SVM. Nicméně parametry, které zde 

uvádí (C, gamma) nejsou nikde popsané. 

- Str. 61: Nepřesná formulace při popisu sněhového polštáře. Sněhoměrným polštářem se měří vodní 

hodnota sněhu, nikoliv výška. V citovaném článku půjde tedy zřejmě o data ze senzoru pro měření 

výšky sněhu (např. ultrazvuk) v místě, kde je i polštář pro měření vodní hodnoty sněhu. 

Shrnutí a závěr 

Práci Jana Fišera hodnotím jako velmi zajímavý a cenný příspěvek k diskuzi nejen ohledně metodických 

postupů, ale i z hlediska obecného výzkumu detekce sněhové pokrývky, která je důležitá i pro výzkum 

hydrologických procesů. I přes dílčí výhrady ke struktuře a přehlednosti vlastního textu, doporučuji práci 

k obhajobě s hodnocením „velmi dobře“, s přihlédnutím k průběhu obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 2. 9. 2019 Michal Jeníček 
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