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Bakalářská práce Davida Outraty se zabývá určením změn krajinného pokryvu ve vojenském újezdu

Brdy a bývalém vojenském újezdu Ralsko v časových horizontech 1986, 1998 a 2011. Autor pomocí 

algoritmu Maximum Likelihood klasifikoval území do 8 tříd na základě snímků Landsat 5 a poté 

vyhodnotil změny. Potvrdil hypotézu, že k větším změnám krajinného pokryvu dochází v armádou 

opuštěném vojenském újezdu Ralsko než ve stávajícím vojenském újezdu Brdy. V práci také 

porovnává výsledky klasifikací Landsat snímků s DN hodnotami a nově dostupných Landsat produktů 

„surface reflectance“, které překvapivě dosahují nižších celkových přesností klasifikací.

Práce obsahuje 59 stran se 17 stranami příloh (mapy a chybové matice). Má standardní členění. Po 

formální stránce je práce na dobré úrovni, obsahuje minimum gramatických chyb a překlepů, pouze 

v několika větách chybí slovo (str. 20, 35, 47) a odkazy na obrázky/tabulky/přílohy v textu je třeba 

v češtině skloňovat a neuvádět spojení „v tabulka 2“, „na obrázek 5“ apod. Práce obsahuje kvalitní 

obrázky a tabulky. Do obrázků 9 – 16 by bylo však dobré přidat měřítko či jinak naznačit, která část 

Landsat obrazu je zobrazená na výřezu ortofota. V obrázku 18 by mohla být legenda přímo.

Výhradu bych měla k úvodu do problematiky a rešeršní části práce – omezila bych popis již všeobecně

známých faktů na minimum (v práci 10 stran) a více prostoru věnovala novým publikacím a přístupům

(pouze necelé 2 strany).   

K metodice a výsledkům bych měla na autora práce následující otázky:

1) O kolik procent byla lepší celková přesnost klasifikace se všemi pásmy PCA oproti klasifikaci 

pouze s prvními čtyřmi pásmy obsahujícími 99,95 % informace? Jaké informace byly obsaženy 

v posledních pásmech?

2) Proč myslíte, že Vám přítomnost termálního pásma zvyšuje celkovou přesnost klasifikace i o 

více než 10 %? V kterých třídách se zlepšila přesnost klasifikace při jeho zahrnutí? Nemohly 

díky němu nastat někde i chyby?

3) Na str. 48 píšete o velmi nízké zpracovatelské přesnosti třídy řídká vegetace, ale vyšší, až 

100%, přesnosti uživatelské, neuvažoval jste na základě tohoto zjištění o úpravě trénovacích 

ploch pro tuto kategorii (např. přidání další spektrální třídy, která tam možná chybí)? 

Veškeré výsledné klasifikace dosahovaly velmi dobrých celkových přesností mezi 80,45 % a 90,02 %, 

chybí mi však ohodnocení přesnosti změnových ploch. Na příkladu listnatých lesů v zájmovém území 

Brdy (str. 49) je vidět, že k chybám dochází – za 12 let (mezi lety 1986 a 1998) se nemohla ve 

skutečnosti zvýšit plocha listnatých lesů na dvojnásobek (napovídá tomu i nižší zpracovatelská 

přesnost dané třídy v roce 1986 a nižší uživatelská přesnost v roce 1998). Bylo by zajímavé použít i 

moderní metodu klasifikace všech časových horizontů dohromady s přímou klasifikací změnových tříd

a porovnat tyto dva přístupy.

I přes výše zmíněné připomínky, práce Davida Outraty dobře zpracovává zajímavé téma i kriticky 

hodnotí dosažené výsledky. Celkově splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce. 

Bakalářskou práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.
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