
 Oponentní posudek na magisterskou práci Terezy Klímové 
URČENÍ VÝSKYTU SNĚHOVÝCH LAVIN Z DRUŽICOVÝCH DAT POŘÍZENÝCH 

RADAREM SE SYNTETICKOU APERTUROU (SAR) 
 
Oponovaná práce Terezy Klímové s cílem „vytvořit postup pro rozpoznávání míst, kde se vyskytl 

lavinový proud ze snímků SAR“ splňuje podmínku náročnosti kladenou na diplomovou práci a má 
kartograficko-geografický charakter.  
 
Formulace cílů 

Studentka si stanovila jako dílčí cíle „shrnutí problematiky, sestavení vlastní metodiky a návrh 
vhodného metodologického postupu pro určení místa s lavinou“. Shrnutí problematiky nelze považovat za 
dílčí cíl práce specifický pro vybrané téma. Z dalších dílčích cílů není zřejmé, co konkrétně bude předmětem 
výzkumu v diplomové práci, jaký konkrétní problém bude autorka řešit.  
 
Práce s literárními zdroji 
Rozsah použitých literárních zdrojů odpovídá řešené problematice. Zaměření citovaných zdrojů je především 
na technologii SAR a detekci lavin. Práce s literaturou na téma neuronové sítě je velmi limitována, přestože 
v praktické části je celá metodika založena právě na neuronových sítích. O problematice strojového učení, 
např. problému přetrénování modelu se v literární rešerši nevěnuje vůbec, ačkoliv se jedná o hlavní problém, 
který jsem ve zpracovaných datech identifikoval.  
Také bych doporučoval doplnit popis teoretických předpokladů pro použití neuronových sítí pro detekci 
lavin, např. v čem spočívá princip a výhoda CNN pro laviny.  
V popisu parametrizace modelu autorka některé výrazy překládá z anglického jazyka do češtiny, jindy 
nikoliv. Termínem „optimizátor“ se, předpokládám, myslí optimalizační algoritmus. „Nonlineární aktivační 
funkci“ (str. 27) bych doporučil přeložit jako nelineární aktivační funkci. „Střední kvadratická chyba, cross 
entropy pro binární klasifikaci a cross entropy pro klasifikaci do více tříd" nejsou ztrátové funkce, ale 
statistické indikátory používané ve výpočtu ztrátové funkce, viz dále používaný termín „metrika“. Přičemž 
„přesnost“ není jednoznačně vymezený parametr pro ztrátovou funkci, „střední kvadratická chyba“ ano.  
 
Vhodnost postupu a technologie zpracování 
Výběr postupu předzpracování dat je vhodný až po „terénní korekce obrazy“. Pak následuje principiálně 
detekce změn, kdy z postupu není jasné jak autorka kontrolovala vzájemnou polohovou přesnost dvou 
snímků nebo jestli využila principu vzájemné registrace snímků. V textu jsem to nenašel. Použitý nástroj 
SNEP tyto operace nabízí.  
Citace: „V práci je použita neuronová síť VGG-19, jejíž váhy jsou předtrénované na datasetu ImageNet. 
Použití této již předtrénované sítě se nazývá transfer learning.“ 
Otázka 1: Můžete uvést na jakém konkrétním datasetu byl model před-trénován?  
 
Úroveň zpracování a metodické splnění cílů 
V kapitole 4. „Výsledky“ popisuje autorka tvorbu datasetu a trénování modelu, přičemž zaměřuje pozornost 
na vztah přesnosti. Předpokládám že se jedná o indikátor celkové přesnosti, na počtu epoch u trénovacího a 
validačního datasetu.  
Otázka 2: Jak by jste definovala problém přetrénování („přeučení“) modelu strojového učení?  
 
V kapitole 4.2. Trénování neuronové sítě autorka uvádí „následně byly nastaveny parametry samotného 
modelu neuronové sítě. Jako váhy bylo nastaveno None“.  
Otázka 3: Co představuje  nastavený parametr None?  
 
Autorka dále uvádí: „V představeném řešení byly snímky do trénovacího a testovacího datasetu vybrány 
náhodně. Prvních 144 snímků z každé kategorie bylo zařazeno do trénovacího a zbylých 96 snímků do 
testovacího datasetu. Tím pádem se stalo, že v trénovacím datasetu nebyly všechny typy snímků, které se pak 
mohly vyskytnout při testování. Podruhé tedy bylo rozdělení do datasetů provedeno pečlivěji, aby se v obou 
dvou skupinách nacházely všechny typy příkladů.“  
Otázka 4: Co znamená všechny typy příkladů? Jak bylo provedeno finální rozdělení data setu na trénovací a 
testovací snímky? „Pečlivěji“ není metoda ani algoritmus. Toto není opakovatelný krok diplomové práce!  
 
 



Vlastní přínos 
Vlastní přínos autorky k řešení vymezené problematiky lze obtížně nalézt. Autorkou uvedený není. 
Z předloženého textu je zřejmě, že autorka využila práce od Per Egil Kummervolda. Není zde uvedeno, jaké 
úpravy této práce bylo nutné provést. Přínosným by byl rozbor faktorů ovlivňující chybnou detekci lavin.  
Autorka uvádí: „V této práci je použitý postup, který uvádí jak Vickers (2016, 2017), tak Kummervold 
(2018). Co se týče natrénování sítě, bylo dosaženo lepších výsledků na menším množství trénovacích dat. 
Souvisí to pravděpodobně s nastavením parametrů modelu neuronové sítě, s tím, že předtrénovaná síť 
nepotřebuje takové množství dat, a také s výběrem trénovacích dat, což je velmi důležitý prvek, na který 
Kummervold (2018) neupozorňuje.“ Dosažení lepších výsledků na menším data setu je logické. Obtížnější je 
v této situaci předejít efektu přetrénování. Ve strojovém učení se pro takovéto situace vyvinulo několik 
algoritmů, například metoda bootstraping.  
Otázka 5: Jaké nastavení parametrů modelu neuronové sítě jste provedla oproti původní práci 
Kummervolda? Co bylo nutné změnit?  
 
Přestože výsledek diplomové práce nepřináší zcela nové poznání, detekci lavin ze snímků lze považovat 
úspěšnou.  
 
Diplomová práce splňuje formální náležitosti. Autorka si vybrala zajímavou problematiku. Předloženou a 
oponovanou magisterskou práci Terezy Klímové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat velmi dobře 
s přihlédnutím k faktu že CNN je nová metoda.  
 
 
V Praze dne 2. září 2019  
Ing. Lukáš Brodský, PhD.  
 
 


