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Diplomová práce Bc. Matúše Sykory se zabývá problematikou automatického rozpoznávání terénních tvarů
z jejich kartografické reprezentace s využitím metody Deep Learning. Práce má výzkumný charakter, je
multidisciplinární, kombinuje přístupy používané v geoinformatice, digitální kartografii a teoretické infor-
matice.

Autor se soustředil na dva terénní tvary s rozdílnými geometrickými charakteristikami (kupa a údolí), pro
člověka snadno rozpoznatelné z jejich kartografické reprezentace, v práci představované vrstevnicemi a
barevnou hypsometrií. Úloha je fuzzy, metoda Deep Learning se nabízí jako alternativa ke geometrickým
přístupům, které pro tento typ problémů nebývají příliš efektivní.

Předložená práce má 122 stran textu, zahrnuje přibližně 50 obrázků, 25 tabulek, a je doplněna obrazovými
přílohami se vstupními daty, výstupy analýz a zdrojovým kódem v jazyce Python. Vlastní text je rozdělen
do 8 kapitol.

Kapitola 2 je věnována rešerši jednotlivých fází řešené problematiky, zejména předsegmentaci terénu, ex-
trakci terénních tvarů a jejich klasifikaci s využitím metod strojového učení.

Kartografický popis problematiky nalezneme v kapitole 3. Autor se věnuje klasifikaci terénních tvarů, jejich
kartografické reprezentaci se zdůrazněním typických rysů důležitých pro jejich zpětnou identifikaci. V textu
také nalezneme zajímavé ukázky problematických míst reliéfu, na kterých nejsou terénní tvary jasně ohra-
ničeny, či v sebe vzájemně přecházejí. Problematika Deep Learningu je představena v následující kapitole,
autor se věnuje zejména aspektům souvisejícím s řešenou problematikou.

Klíčovou částí práce je kapitola 5, která se na zhruba 25 stranách věnuje návrhu vlastní metodiky rozpo-
znávání terénních tvarů z jejich kartografické reprezentace. Zahrnuje jak předzpracování dat, kdy je vstupní
DMT konvertován do požadované kartografické reprezentace, hrubou segmentaci terénu s předběžnou lo-
kalizací míst výskytu terénních tvarů (autorem navržená metoda je inovativní), tak i vlastní proces zpětné
identifikace terénního tvaru s hodnocením přesnosti klasifikace dle standardizovaných metrik (Confusion
Matrix, Accuracy, Recall, F-Score, ...). Součástí je i podrobný popis řešené problematiky z pohledu apliko-
vané matematiky a diskuze o vhodném nastavení vstupních parametrů pro obecný terén (velikost vstupních
okolí).

Implementaci navržené metody zahrnující předzpracování dat, hrubou segmentaci terénu a klasifikaci te-
rénních tvarů je věnována kapitola 6. Podrobně je zde také diskutována problematika architektury použité
konvoluční neuronové sítě a nastavení optimálních parametrů. Vlastní skript byl napsán v programova-
cím jazyce Python; zdrojový kód je uveden v přílohách práce. Operace strojového učení a vlastní proces
rozpoznávání zastřešují open-source knihovny TensorFlow a Keras.

Výsledky jsou podrobně prezentovány v kapitole 7, a to na třech geomorfologicky odlišných vzorových
územích: Českého středohoří, Krušných hor a středního Povltaví. Z kartografického pohledu jsou dosažené
výsledky slibné a naznačují další potenciál této metody. Autor se s využitím exaktních kritérií také pokouší
o kritické zhodnocení navrženého postupu zahrnující jak předsegmentaci, tak i vlastní proces rozpoznávání
terénních tvarů. Uvádí a komentuje situace, u kterých rozpoznání terénního tvaru nebylo efektivní. V závěru
také zmiňuje časté některé nevýhody strojového učení, např. malou přenositelnost řešení pro obecná data.

Zajímavé by bylo ověřit, jak se navržená metoda chová u problematických situací uvedených v kapitole
3.3. Prosím diplomanta o výběr 3 situací a prezentaci dosažených výsledků rozpoznání v rámci následné
diskuze k práci.
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Diplomant pracoval samostatně s velkým zaujetím, téma ho evidentně bavilo, často využíval možnosti
konzultací. Problematiku strojového učení, příslušný SW, návrh architektury sítí i další související činnosti
nastudoval z mnoha zahraničních zdrojů samostatně (příslušné pasáže jsou v magisterském studiu disku-
továny spíše okrajově), řešení práce se proto poněkud protáhlo... Téma je však natolik široké, že dalších
otázek k diskuzi či zapracování by se jistě našlo mnoho.

Grafická úroveň práce včetně obrazových výstupů je výborná, v textu se vyskytuje minimum překlepů.
K práci s odbornou literaturou, počtu literárních zdrojů a způsobu jejich citací nemám připomínky.

Zvolené téma je aktuální, v mezinárodním kontextu doposud nebylo tímto přístupem řešeno. Splňuje po-
žadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací, komplexností zpracování tématu však diplomová práce
tyto nároky přesahuje. Autor vykonal velké množství práce, předkládaný postup řešení je inovativní a dosa-
huje slibných výsledků. Navrženou metodu doporučuji publikovat v odborném časopise a diplomovou práci
zařadit do soutěže o nejlepší studentskou závěrečnou práci.

Zadané téma byla splněno, práce nevykazuje formální či obsahové nedostatky. Na základě výše uvedeného
doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm

-výborně-.

V Praze dne 21. ledna 2021

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
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