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POSUDEK ŠKOLITELE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: KLASIFIKACE KRAJINNÉHO POKRYVU VE VYBRANÝCH ÚZEMÍCH ETIOPIE POMOCÍ 
KLASIFIKÁTORU STROJOVÉHO UČENÍ   
 
Autor práce: Bc. Daniela VALCHÁŘOVÁ  
 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geoinformační charakter a relevance cílů, 

teoretické podložení hypotéz aj.)   

Cíle v práci a v zadání DP detailně formulovány, cíle lze považovat za relevantní z pohledu 

geoinformatiky, řešené téma aktuální s mezinárodním přesahem a aplikačním potenciálem. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Zhodnocena původní literatura, přehled literatury jasný a přehledný, vztahuje se k zadané 

problematice a obsahuje relevantní literaturu.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Použité metody vycházejí ze současného stavu poznání, využívají moderních klasifikačních přístupů a 

perspektivních dat. Použitá legenda a validace výsledků byly založena na terénním výzkumu 

autorky práce v Etiopii. Zpracování dat v cloudovém prostředí kladlo nároky na programátorské 

znalosti a dovednosti. Výše uvedené aspekty se projevily v detailním popisu a vysvětlení použitých 

metod a jejich nastavení. V neposlední míře nutno zmínit uživatelsky orientované nároky, které 

měly být zahrnuty ve výsledcích/metodice. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výsledky odpovídají zvoleným cílům a použité metodice, k vyhodnocení a validaci použity vhodně 

zvolené/doporučené metody. Výsledky jsou zdařile popsány a prezentovány. Poněkud slabší úroveň 

vykazuje zdůvodnění problematických výsledků, které vykazovaly nižší přesnost. Na místě by byla 

hlubší úvaha, proč tomu tak je a co by mohlo zlepšit přesnost a to s ohledem na použitou metodu i 

použitá data. K nalezení je i jedna nesrovnalost při výběru parametrů metody, viz. Tab. 17, zaměnění 

kombinací 1 a 10. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Autorka se v diskusi a závěru kriticky vrací k dosaženým výsledků, hypotézám a použitým metodám a 

zdařile komentuje podstatné části DP i v porovnání s podobně orientovanými studiemi. 

V závěrečných částech práce jsou uvedeny/naznačeny návrhy dalšího rozvoje zkoumané tématiky.  
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2. Formální náležitosti práce  

Formální úprava: kvalitní 

Citační úroveň:  kvalitní  

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Grafická stránka práce je na vysoké úrovni.  
 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Autorka DP řešila mezinárodně orientované geoinformační téma. Řešenou tématiku studentka 

zpracovala s velkým zaujetím a vysokou mírou motivace, která byla podtržena realizovaným 

terénním výzkumem. Autorka pracovala samostatně, během zpracování diplomové zaznamenala 

obrovský pokrok ve svých znalostech a dovednostech a dokázala se tak vypořádat s četnými úkoly na 

poli geoinformatiky/DPZ. Obsažené informace v DP lze tak považovat za cenný příspěvek do řešené 

problematiky, dílčím způsobem rozšiřují poznání s publikačním potenciálem (např. testování dvou 

typů perspektivních družicových dat). Kladně působí i zpracování práce ve volně dostupné platformě 

Google Earth Engine umožňující volnou dostupnost vytvořených skriptů a tak relativně snadnou 

přenositelnost vytvořené metodiky. Dalším testováním a experimentální činností by se snad podařilo 

zvýšit přesnost některých výstupů a odstranit tak některá negativa použitého postupu. 

 

Předloženou práci hodnotím kladně. Dle mého názoru magisterská práce splňuje požadavky kladené 

na tento typ závěrečných prací, doporučuji ji tak k obhajobě a hodnotím známkou: výborně. 

 

Otázky a komentáře 

1. Byla by nápomocná multitemporální klasifikace/multitemporální dataset (použití snímků 

z vícero období) k dosažení vyšší přesnosti klasifikace? 

2. Jako osoba znalá místních poměrů, kterak hodnotíte aplikační potenciál výstupů práce? Co 

by mělo být učiněno v dohledné době, aby se výstupy zužitkovaly a dostaly se ke koncovým 

uživatelům? V jaké formě by měly být výsledky distribuovány?  

 

Datum: 09/9/2021  

Autor posudku: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.  

 

Podpis: 

 


