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Hlavním cílem práce Kristýny Soudkové byla klasifikace smrkových porostů z hyperspektrálních 
dat senzoru APEX pomocí metod Linear Spectral Unmixing, Support Vector Machine a Spectral 
Angle Mapper a zhodnocení přesností těchto přístupů. Dalším cílem bylo zhodnotit možnost 
využití spekter naměřených kontaktní sondou při terénní kampani pro extrakci koncových členů 
pro třídu smrků při subpixelové klasifikaci. 
 
Práce má náležitou strukturu, je vhodně členěna, formálně je na dobré úrovni. Ke kladům práce 
patří dobrá logická návaznost textu a dobrá jazyková i stylistická úroveň. 
 
V úvodu práce jsou jasně definovány cíle a představeny nejdůležitější části práce. V úvodu nebo 
jako vyústění literární rešerše bych očekávala formulaci hypotézy, která by například nastínila 
předpoklad, která použitá klasifikační metoda bude nejpřesnější, nebo se zabývala vztahem 
využití laboratorních spekter k přesnosti klasifikace. Hypotézy ale v práci formulovány nejsou.  
 
Úvod do problematiky DPZ a klasifikace je stručný, ale dostatečný. Část rešerše věnovaná 
klasifikaci vegetace je patřičná pozornost věnována jednotlivým klasifikačním algoritmům, větší 
pozornost mohla být ale věnována problematice klasifikace různých druhů vegetace – použitým 
datům, legendám, způsobům hodnocení přesnosti i v literatuře uváděným výsledkům (dosažené 
přesnosti klasifikace). 
 
Metodická část práce začíná představením modelových území – stanovišť, která byla vybrána 
pro analýzu. K volbě modelových území mám jednu z hlavních výtek k práci. Autorka pracovala 
s osmi výřezy velmi malých rozměrů (přesná velikost není v práci specifikována). Výřezy byly do 
značné míry pokryty smrkovými monokulturami a vyskytoval se v nich velmi malý počet dalších 
kategorií land cover. Proč autorka neudělala vhodnější výřezy se zastoupením více kategorií 
a větší rozlohou? Navíc některé kategorie, které jsou obvykle celkem dobře klasifikovatelné, byly 
zahrnuty do širších obecných tříd (např. kosodřevina nebo kamenná moře). Proč byl takto 
zbytečně snížen počet kategorií legendy? Klasifikace smrkových porostů z výřezů, kde dominují 
smrkové porosty, není zcela logická. Tyto malé výřezy přesto mohly mít za jistých okolností 
(podrobné a systematické zkoumání účinnosti zvolených klasifikačních metod se zaměřením se 
na všechny přítomné třídy) nemalý výzkumný potenciál, ale autorka ho nevyužila.  
 
Zvolené klasifikační metody jsou vhodné z hlediska analyzovaných dat i cíle porovnat přesnost 
jednotlivých metod. Mám ale určité nejasnosti a připomínky k použitým metodám volby 
koncových členů a volbě pásem, která vstupovala do klasifikací linear spectral unmixing 
a částečně také support vector machine. Nejasnost se týká využití laboratorních spekter smrků 
jako koncových členů. Z textu práce mi není zcela jasné, zda nakonec ke klasifikaci byla opravdu 
použita laboratorní spektra nebo spektra z obrazu, nebo zda byla laboratorní spektra použita 
pouze pro výběr obrazových pásem, která byla následně použita pro klasifikaci. Mohla by toto 
autorka objasnit? Také volba obrazových pásem pro klasifikaci tím způsobem, jak ji autorka 
prováděla – korelací s pásmy laboratorními, která měla jiné spektrální rozlišení (šíři pásma) 
a neměla zcela odpovídající vlnové délky, je diskutabilní (což dokazuje i to, že klasifikace pouze 
vybraných pásem nepřinesla oproti klasifikaci všech pásem prakticky žádné zlepšení přesnosti 
klasifikace). 
 
Další můj dotaz tedy zní, proč autorka nepoužila pro maximalizaci využití potenciálu dat 
a minimalizaci šumu (třeba také pro porovnání s vlastním postupem) běžně používanou metodu 



MNF transformace. Tato „předúprava“ dat je vhodná nejen v případě klasifikace LSU, ale 
i v případě metody SVM, v jejímž případě použití pásem z MNF transformace také zvyšuje 
přesnost klasifikace.  
 
Dalším, již běžně používaným postupem v případě metody LSU je hledání čistých pixelů v obraze 
pomocí tzv. metody pixel purity index. Autorka uvádí, že laboratorní spektra byla v době 
kampaně změřena pouze pro smrky, a tudíž měla k dispozici čisté koncové členy pouze pro tuto 
kategorii. Pokud by ale použila metodu pixel purity index, mohla získat čisté pixely 
pravděpodobně i pro další kategorie.  
 
Protože jedním z cílů práce bylo zhodnotit možnost využít laboratorní spektra pro extrakci 
koncových členů, tak bych očekávala, že autorka porovná výsledky klasifikace, pro níž byla 
použita laboratorní spektra s výsledky klasifikace, do níž vstupovaly koncové členy z obrazových 
dat. Jak ukazují i některé diplomové práce na katedře zpracované v předchozích dvou letech, 
koncové členy z obrazu často vedou k lepšímu klasifikačnímu výsledku než laboratorní spektra. 
Dokázala by autorka popsat, jaký je hlavní (v datech na první pohled patrný) rozdíl mezi 
spektrální křivkou laboratorního a obrazového spektra? 
 
K metodickému postupu mám ještě jednu poznámku. V některých případech byly do výsledku 
klasifikace zahrnuty i okraje snímků, které neobsahovaly data. Ty by bylo vhodné odmaskovat, 
aby nebyly výsledky klasifikací jimi ovlivněny. 
 
Kapitola výsledky začíná popisem metod a veličin, které jsou využívány k hodnocení přesnosti 
klasifikací. Tato část (kapitola 4.1) nepatří do výsledků, ale do metodiky práce. Samotné 
výsledky shrnující výstupy hodnocení přesnosti všemi metodami pro jednotlivá stanoviště jsou 
jinak uspořádány dobře, systematicky a názorně a i komentáře k nim jsou dobře zpracovány. 
 
Kvalitně je v práci zpracována diskuse vlastních postupů a výsledků. Některé návrhy, jak využít 
v budoucnu data a metody použité v práci, vyznívají poněkud neodborně a nesouvisí se 
samotnými výstupy práce nebo jsou už dávno využívané (např. návrh sledovat vliv kvality 
ovzduší na smrkové porosty, plánovat budoucí zalesnění). Diskuse výsledků práce s literaturou 
je naprosto nedostatečná. V diskusi je citován pouze jeden literární zdroj. Asi i proto není 
v závěru práce uvedeno, zda autorka dosáhla ve své práci lepších výsledků klasifikace, než jsou 
uváděny v literatuře (zejména pro smrkové porosty, na něž se soustředila).  
 
Závěr 
I přes veškeré výtky lze shrnout, že autorka hlavní cíl práce splnila. Využila klasifikační metody, 
které byly vhodné, a porovnala jejich přesnost. Doporučuji proto, aby diplomová práce Kristýny 
Soudkové byla přijata k obhajobě. Na základě výsledku obhajoby doporučuji klasifikovat 
stupněm dobře, v případě kvalitní obhajoby stupněm velmi dobře. 
 
 
 
V Líbeznicích, 11. 9. 2014  
 

        
 
       RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 


