
Oponentní posudek na magisterskou práci Jana Fišera 
DETEKCE SNĚHOVÉ POKRÝVKY Z WEBOVÝCH KAMER 

 
Oponovaná práce Jana Fišera s cílem „navržení vhodné metody detekce sněhové pokrývky z 

volně dostupných webkamer a vytvoření prototypu pro ověření této metody“ splňuje podmínku 
náročnosti kladenou na diplomovou práci a má kartograficko-geografický charakter.  
 
Formulace cílů 
Student si stanovil jako dílčí cíle: „navržení metody automatizované detekce sněhové pokrývky na 
RGB snímcích z volně dostupných webkamer, zhodnocení vlivu velikosti referenčních dat pro 
parametrizaci modelu na celkovou přesnost detekce sněhové pokrývky, ověření přenositelnosti 
vytvořeného modelu mezi webkamerami, výpočet sněhových frakcí a jejich validace“.  
 
Práce s literárními zdroji 
Rozsah použitých literárních zdrojů (54) je poměrně vysoký. Literárních pramenů o využití 
webkamer jako doplňkovém zdroji informací o sněhu existuje velmi málo v porovnání s šíří 
literatury o využití optických DPZ snímků pro detekci sněhu. V této práci autor využil deseti 
zdrojů, což mu umožnilo se dostatečně dobře seznámit se stavem řešení této problematiky. Při 
kontrole literatury se ukázalo že řada autorů poukazuje na potenciální přínos webkamer pro 
monitoring sněhové pokrývky, ale už neříkají jak to udělat nebo dokonce jak vytvořit obecný 
přenositelný model.  
 
Vhodnost postupu a technologie zpracování 
Metodický postup prezentovaných experimentů považuji za logický. Praktická část je přehledná, 
doplněná o vývojový diagram který vede čtenáře krok za krokem. Diplomant se v metodice věnuje 
problematice hodnocení vytvořených modelů pomocí statistických indikátorů, což je vhodné. Tuto 
obecnou kapitolu bych si dovedl představit v úvodu, v kapitole literární rešerše.  
V popisu řešení vlastního postupu autor uvádí odkaz na použitou programovou knihovnu (scikit-
learn) což poukazuje na to, že autor svůj postup řešení musel sám programovat přestože tento fakt 
není nikde explicitně uveden.  
 
Úroveň zpracování a metodické splnění cílů 
Postup zpracování dat je vhodný, od jednoduchého modelu po SVM model strojového učení. U 
metody SVM je dokumentována řada analýz naplňující vytyčené cíle, konkrétně problém určení 
velikosti trénovací množiny a přenositelnost modelu. Tyto dvě analýzy považuji za nejcennější 
výsledky diplomové práce. Návrh metody výběru modelu ze sta simulací je hodnotný příspěvek do 
tvorby strategií přenositelnosti modelů. Osobně bych rád viděl grafy příznakového prostoru při 
těchto simulacích, ale těch by musel být sto, což není reálné. Při řešení přenositelnosti modelu lze 
kriticky hodnotit počet použitých kamer (6) jako slabší článek řešení.  
Otázka: pozná SVM model jestli trénovací dataset pochází ze šesti lokalit v krajině nebo jsou 
důležité jiné charakteristiky trénovacího vzorku, případně jaké?  
Část práce kde student řeší metodicky výběr modelu, tak aby nedošlo k přetrénování modlu je 
ukázkovým příkladem jak správně pracovat s modelem strojového učení. Postupy jsou 
dokumentovány grafy ze kterých je strategie zřejmá. Navazující kapitola s postupem filtrace 
nevhodných snímků pomocí hranového operátoru je dalším příkladem tvůrčí práce studenta. 
Doporučil bych tuto kapitolu zařadit formálně před kapitolu tvorby SVM modelu.  
Výsledky v kapitole zaměřené na detekci frakcí sněhové pokrývky jsou zpracovány korektně, oproti 
předešlým kapitolám se jedná ale spíše o praktické cvičení výpočtů, včetně navazující validace 
která reprezentuje porovnání dvou různých nezávislých zdrojů.  
Vytyčené cíle jsou splněny všechny.  
 
 



Vlastní přínos: 
Vlastní přínos autora vidím především v části tvorby modelu strojového učení, viz popis výše.  
 
Diplomová práce splňuje formální náležitosti. Z formálního pohledu by bylo možné diplomovou 
práci zlepšit především v uspořádání kapitol a odstavců.  
 
Předloženou a oponovanou magisterskou práci Jana Fišera doporučuji k obhajobě a přes formální 
výtky navrhuji klasifikovat výborně s přihlédnutím na vlastní přínos autora k využití modelů 
strojového učení.  
 
 
V Praze dne 3. září 2019  
Ing. Lukáš Brodský, PhD.  
 


