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Posudek na bakalářskou práci 

 oponentský posudek Jméno posuzovatele: Jan Kříž 

Datum: 10. 5. 2015 

Autor: Miroslav Minárčik 

Název práce: Klasifikácia krajinného pokryvu horských ekosystémov s využitím obra-

zových dát rozneho priesterového a spektrálního rozlíšenia. 

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 

Cíli práce jsou porovnání výsledků několika různých metod řízené a neřízené klasifi-

kace land cover v datech různých senzorů (Landsat 8, WorldView-2) z hlediska jejich 

přesnosti a jejich přínosnosti pro správu KRNAP. 

Pracovní hypotézou je předpoklad, že vyšší přesnost bude dosažena na datech 

WorldView, které mají vyšší prostorovou přesnost. 

 

Struktura (členění) práce: 
 

Práce je logicky uspořádaná a struktura práce plní svůj účel. Práce obsahuje vhodně 

zvolené přílohy. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

Autor provedl rešerši dostatečným způsobem a zdroje korektně citoval. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky ade-

kvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Stěžejní část práce se zabývá vlastními výsledky klasifikace, které jsou dále hodno-

ceny a diskutovány na očekávané úrovni. Výsledky jsou výstupem aplikování zná-

mých klasifikačních postupů. 

 



Strana 2 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 

Práce dosahuje dobré formální úrovně, autor se vyvaroval zjevných typografických 

chyb. Vzhledem k slovenštině jsem nebyl schopen posoudit přítomnost překlepů. 

Stylistická úroveň je vhodná pro bakalářskou práci. 

 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Autor v práci splnil vytyčené cíle a prokázal schopnosti a dovednosti, které se očeká-

vají pro zpracování bakalářské práce. Práce je aplikací známých postupů na kon-

krétní situaci, což je ale v případě bakalářské práce dostatečné a vhodné. 

 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

V práci nijak nebyla diskutována problematika atmosférických korekcí. Přestože pro 

klasifikaci z jednoho konkrétního snímku tato problematika není kritická, jistě jde 

v kontextu zpracování dat DPZ o důležité hledisko, které by mělo být v práci zmí-

něno. 

 

V rámci diskuse se autor zmiňuje o výpočetní náročnosti metody SVM nad daty 

WorldView. Možná by bylo dobré zařadit do práce i zevrubné porovnání výpočetní 

náročnosti všech jednotlivých metod. 

 

V rámci klasifikace byla rozpoznávána i oblačnost a stíny. Zkoušel autor získat nej-

prve masku těchto tříd a samotnou klasifikaci provést nad relevantním územím? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

Mgr. Jan Kříž 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 
(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 


