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AUTOMATICKÁ KLASIFIKACE VYBRANÝCH TERÉNNÍCH TVARŮ Z JEJICH KARTOGRAFICKÉ 
REPREZENTACE 

Oponovaná práce Matúše Sykory s cílem navrhnout metodický postup pro automatizované rozpoznávání a 
klasifikaci vybraných tvarů terénního reliéfu z jejich kartografické reprezentace s využitím metody strojového učení 
splňuje podmínku náročnosti kladenou na diplomovou práci a má kartograficko-geografický charakter.  
 
Formulace cílů 
Student si stanovil jako cíl rozpoznání a klasifikace údolí a kopy z barevné hypsometrie a vrstevnic pomocí hlubokých 
neuronových sítí. Dílčí cíle dále nejsou v úvodu diplomové práce rozpracované. Autor diplomové práce například 
vytvořil model strojového učení na území Českého středohoří a pak ho přenáší do oblasti Krušných hor a středního 
Povltaví. Toto mohl být jeden z dílčích stanovených cílů, hodnocení přenositelnosti nebo návrh vhodného trénovacího 
vzorku. Dále autor uvádí, že zdrojem budou data z leteckého laserového skenování, přičemž prakticky použil SRTM 
model terénu jako vstup („Ako vstupné dáta boli použité snímky z voľne dostupného digitálneho modelu SRTM30“). 
 
Práce s literárními zdroji 
Rozsah literárních zdrojů odpovídá potřebám diplomové práce. Úvod do řešené problematiky je rozsáhlý, 40 stran. 
V následujících kapitolách věnujících se metodickému vymezení postupu práce, implementaci a diskusi výsledků jsem 
nenašel jedinou citaci, což považuji za nedostatek. Dále v práci je použit náhled na ortofoto, Obr. 39, kde chybí citace 
zdroje.  
 
Vhodnost postupu a technologie zpracování 
Metodika rozpoznávání a klasifikace je popsána. Kapitola 5.2 „Základní pojmy“ patří dle mého názoru do úvodu 
práce. V úvodu ani v metodice není definován pojem segmentace, resp. v úvodu je citace práce z oblasti dálkového 
průzkumu Země, kde pojem segmentace je odlišný od terminologie ve strojovém učení.  
Autor uvádí na straně 104: „Z chybovej matice môžeme vidieť, že predsegmentácia na tomto území dosiahla horšie 
výsledky než manuálna klasifikácie.“, ovšem v metodice není popsáno jak byla vytvořena manuální klasifikace a na 
základě jakých pravidel, tudíž čtenář nemůže vyhodnotit, jaká je validita vyhodnocených výsledků. Kapitolu metodika 
bych doporučil rozšířit o jednoduchý vývojový diagram celé zpracovatelské linky.  
 
Úroveň zpracování a metodické splnění cílů 
Autor implementoval algoritmus pro hrubou segmentaci terénních tvarů a metodu strojového učení pro klasifikaci. V 
praktické části se autor diplomové práce zabýval volbou optimální velikosti okolí, natrénoval model klasifikace a 
aplikoval na třech různých lokalitách. Zpracování výsledků je přehledné a dobře dokumentované. Výsledky jsou 
diskutovány, ovšem chybí jakékoliv porovnání s jinými autory, přestože existuje řada publikovaných prací na toto 
téma.  
 
Vlastní přínos autora vidím v porovnání výsledků před-segmentace a klasifikace pomocí metody hlubokého učení.  
 
Diplomová práce splňuje ostatní formální náležitosti, práce je bohatě ilustrována obrázky a doplněna tabulkami. 
Předloženou a oponovanou magisterskou práci Matúše Sykory doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat velmi 
dobře.  
 
Dotazy:  

1. Citace: „Posledná časť navrhnutého postupu predstavuje zhodnotenie efektivity klasifikácie, ktorá bude 
prevedená s využitím metrík odvodených z confusion matrix.“ Jak by jste definoval efektivitu klasifikace?  

2. Metodika zahrnuje tyto fáze: „1. Trénovací fáze, 2. Hrubá segmentace, 3. Klasifikace pomocí strojového učení 
(hluboké sítě)“ Proč trénovací krok předchází hrubou segmentaci?  

3. Co je vstupem trénovací fáze modelu (1.) a hrubé segmentace (2.)?  
4. „Tabuľka 4 Architektúra siete.“ Jak vznikla tato architektura neuronové sítě? Je to vlastní návrh nebo vychází 

z nějaké existující architektury?  
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