
Posudek diplomové práce Jany Kuchařové „Klasifikace silniční sítě z dat leteckého laserového 
skenování a optických dat DPZ vysokého rozlišení“ 

Diplomová práce Jany Kuchařové navazuje na dřívější studie vypracované na katedře aplikované 
geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze, které se věnovaly rozpoznávání silniční sítě ze snímků 
vysokého prostorového rozlišení (Janatová 2006, Kolankiewiczová 2009). Výsledky těchto prací měly 
nedostatky způsobené charakterem vstupních dat (např. podobné odrazivé vlastnosti asfaltových silnic a 
povrchů některých střech, stíny způsobené vegetací či vyšší zástavbou).  S rozvojem leteckého laserového 
skenování (LLS) se objevila možnost kombinace snímků a bodových mračen s perspektivou odstranění 
některých z uvedených problémů, jak bylo ukázáno např. v diplomové práci M. Horňákové (2011), která 
se zaměřila na klasifikaci budov. Cílem diplomové práce Jany Kuchařové proto bylo navrhnout a prakticky 
ověřit postup pro detekci silniční sítě z dat LLS a družicových snímků. Dle zadání by měla být 
zodpovězena otázka, do jaké míry informace obsažená v datech LLS (tj. výška, intenzita) může přispět k 
vylepšení výsledku klasifikace silnic z optických dat a jaké by měly být parametry dat LLS (zejména 
hustota bodového mračna). Jako modelová území byla zvolena území obce Jirny a Modletice. 

V úvodní části autorka seznamuje s cíli práce. Úvod do problematiky a literární rešerše tvoří asi třetinu 
práce. Obecné části týkající se konstrukce skeneru nebo rozdělení družic DZP podle dráhy či rozlišení 
mohly být vynechány ve prospěch studií zabývajících se detekcí a klasifikací silniční sítě kombinací obou 
typů dat. Většina uváděných článků je přibližně 10 let stará. Existují ale i novější zdroje (např. publikace 
symposií a workshopů ISPRS). Za stěžejní část práce lze považovat kapitolu Metodika, kde autorka 
podrobně popisuje jednotlivé kroky předzpracování dat a jejich klasifikaci. Značný prostor je věnován 
segmentaci obrazu a jejím empiricky určeným parametrům. Uvedeny jsou hodnoty spektrálních příznaků 
pro jednotlivé třídy. Výsledky klasifikace pro obě modelová území byly vizuálně porovnány s vrstvou 
komunikací ZABAGED a slovně zhodnoceny, jakékoli kvantitativní hodnocení chybí. Rozebrána je otázka 
přenositelnosti klasifikační báze mezi oběma územími a její nutné korekce. V kapitole Diskuse se autorka 
vrací k aplikovanému postupu klasifikace a na základě porovnání s dvěma předcházejícími diplomovými 
pracemi (Kolankiewiczová 2009, Horňáková 2011) konstatuje zlepšení výsledků díky využití dat LLS. 
Diskuse s jinou literaturou chybí. 

V rámci obhajoby by autorka mohla zodpovědět následující otázky: 

 Byla použitá data LLS pro účel DP vhodná z hlediska hustoty bodů? 
 V literární rešerši zmiňujete, že intenzita odrazu se jeví jako vhodný příznak pro klasifikaci 

silniční sítě. Proč jste jí nevyužila? 
 V literatuře se uvádí, že počet odrazů LLS z tmavých asfaltových ploch je obecně nižší. Setkala jste 

se v práci s tímto problémem? 
 Do jaké míry by bylo možné využít klasifikaci dat LLS v kombinaci s obrazovými daty vysokého 

rozlišení pro aktualizaci ZABAGED (alespoň na úrovni detekce změny)? 

Po formální stránce má práce několik nedostatků, které jsou pravděpodobně způsobeny časovou tísní 
před odevzdáním práce. Text obsahuje pravopisné chyby (interpunkce, tvary sloves, shoda podmětu 
s přísudkem). V úvodní a rešeršní části se objevují věty s obecnými a pro odborný text typu diplomové 
práce s daným zaměřením obsahově prázdnými formulacemi jako např.: „Data leteckého laserového 
skenování obsahují mnoho informací a jsou schopny poskytnout velmi husté bodové mračno.“ (str. 10). 
Dále je třeba věnovat větší pozornost terminologii. Je ustálený pojem bodové mračno (nikoli mrak), 
souřadnicový (nikoli souřadný) systém. Studentka oboru KARTOGRAFIE by bez ohledu na to, co říká 
software, v diplomové práci neměla opakovaně uvádět: „Data jsou v souřadném systému WGS 84/UTM 33 
Northern Hemisphere, Transverse Mercator.“ (např. str. 35). Co znamená zkratka UTM? Nízkou kvalitu 
vykazují mapové přílohy a většina obrázků v metodické části, které navíc postrádají legendu. 

Hlavní cíl práce, tj. navržení a ověření postupu klasifikace silniční sítě, byl uspokojivě splněn. Autorka 
jednoznačně prokázala tvůrčí přístup a schopnost kombinace postupů osvojených z literatury při tvorbě 
vlastní klasifikační báze, která je nejcennějším výstupem práce. 

Diplomovou práci Jany Kuchařové doporučuji k obhajobě. Vzhledem k uvedeným připomínkám a k faktu, 
že práce v této problematice nebyla na KAGIK první a bylo tudíž možné se mnohých chyb vyvarovat, 
navrhuji hodnocení stupněm „velmi dobře“. 
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