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Hlediska

1 splnění požadavk zadání x t] t] t] n n t]
2 práce s informacemi a odbornou literaturou il n n X t] t n
3 vhodnost metodiky ešení t] x n t] n n t]
4 využití metod zpracování vrisledkri x t] t] t] n n t]
5 lnterpretace vrisledkri, diskuse t] il x il il n il
6 Formulace závěr práce n x t] t] t] t] t]
7 Jazykové zpracování a práce s odborn m jazykem n X n t] r il n
8 odborná tiroveň práce x n n D t] t] t]
9 FormáIní rjprava práce n t] x t] n D n
10 zhodnocení možnosti praktického využití a sledk x t] n n t] n t]
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Konkrétní p ipomínky a otázky k obhajobě:

Po formální stránce je práce zpracována velmi dob q text obsahuje jen minimum p eklepri a stylistich ch
neobratnostÍ. Je logicky členěn a je pro čtená e velmi p ehledn, , p estože je někdy tato snaha o
p ehlednost vykoupena nutností nadbytečného opakování ady skutečností. Též grafické práce jsou na
velmi dobré rovni. V, jimkou je nap . nevhodné umístění popisu k obr. 14, kterl se nachází na p edchozí
straně. Formátování graf mohlo b t lepší; popisy os grafri p ímo v grafu jsou vždy nutné, bez ohledu na
to, Že je graf vysvětlen v popisu pod obrázkem. Popísy by měly mít jednotné formátování (nap . kulatá
závorka v grafu na obr. 16 oproti hranaté závorce na obr. 18) a neměly by chybět jednotky (obr. L7,22l.
U grafu na obr. 32 zcela chybí popis osy y. Dále by bylo vhodné užívat jednotného jazyka a popisy os grafri
i jejich legendu psát v témže jazyce, v jakém je vlastní text práce. Za méně vhodnou považuji
několika ádkovou doslovnou citaci (str. 14). P estože je její text uvozen uvozovkami, psán kurzívou a plně
citován, v souČasné době je vhodnější se již takto dlouh, m doslovnt m citacím vyhnout. Popis metody
Random Forest (str. L6-77| mohl b t jasnější.

Po věcné stránce je práce zpracována správně, její v sledky jsou plně relevantní a odpovídají použir m
datrjm a metodám. Teoretickr základ mohl b,ft zpracován poněkud ší e a mohl bl t založen na
rozsáhlejŠÍm literárním základu; v prácije velká část literárních zdroj typu rn ukovr ch listti, p ednášek či
prezentací a menŠÍ Část prací z odborn, ch periodik či z knižních publikací. Tato věc se částečně promítá i

do diskuze, kdy její u znamná část je opakováním v sledkri (a někdy i metod) a další část je z pohledu
oponenta spíŠe rlvahou autorky nad vlastními u sledky, avšak srovnání s pracemi jin, ch autorti se dostalo
méně místa. Na druhou stranu některé pasáže v, sledk mohly b, t p esunuty právě do diskuze. Závěr je
dobn m stručnlím shrnutím, p estože v něm mohlo b, t více rozvedeno praktické využití \^ísledkri práce ve
zkoumaném regionu, které má podle názoru oponenta velkr potenciál.

Práce se*onkrétně zab,vá spektrální klasifikací metodou Random Fores! autorka dob e popisuje
Pracovní postup, v borné je, Že si všímá detail , které mohou mít vliv na p esnost v, sledkri práce (nap .

práce s maskami). P i hodnocení p esnosti klasifikace dat PlanetScope se autorka dopustila chyby, kdy za
nejp esnějŠÍ oznaČila nastavení parametr v kombinaci č. 1, namísto č. 10 {tab. 17). Na druhou stranu
kombinace Č. 10 by se vzhledem k počtu 500 stromri a dlouhému strojovému času rn počtu stejně patrně
neukázala jako nejvhodnější, p esnost se navíc liší o jediné procento. V práci autorka dochází k závěru, že
klasifikace dat Sentinel je v daném p ípadě p esnější, než dat Planetscope, což se v razně projevuje
mimo jiné na hydromorfních plochách (rozlišení vodních ploch, mok adrj, jiné vegetace}. Pro zlepšení
navrhuje doplnit postup o metody objektové klasifikace. Pokud bychom se měli p idržet pouze
spektrálních klasifikačních metod, se kten mi autorka pracuje, měla by b, t schopna zodpovědět otázku,
jaké jsou konkrétní spektrální d vody pro nižší p esnost klasifikace hydromoďních ploch z dat
PlanetScope oproti dat m Sentinel a jak p ípadně tuto p esnost zv šit bez použití metod objektové
klasifikace.

P edkládaná diplomová práce je náročně ešena moderními metodami za použití nejnovějšíci dat a
autorka odvedla velké množství vlastní prácg včetně náročného terénního pr zkumu v podmínkách
reality afrického kontinentu. Celkově ji hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě (ANOINE}:

Navrhované vr sledná klasifikace práce (slovně}:

ANo

v líni dob e

{v,iborně, velnli dob e, dob e, nevyh věl/a}
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