
Posudek diplomové práce Bc. Kristýny Soudkové „Klasifikace smrkových porostů s využitím 

obrazové a laboratorní spektroskopie“ 

Diplomová práce Kristýny Soudkové si klade za cíl porovnat výsledky klasifikace smrkových porostů 

z hyperspektrálních dat pořízených senzorem APEX, a to třemi klasifikačními metodami – Linear Spectral 

Unmixing, Support Vector Machine a Spectral Angler Mapper. Dílčím cílem pak bylo zhodnotit možnost 

využití spekter naměřených v laboratoři spektrometrem ASD FieldSpec 4 pro klasifikaci leteckých 

hyperspektrálních dat. Vzhledem k dostupnosti dat byly jako modelová území vybrány lokality ve vnitřních 

zónách Krkonošského národního parku. Práce navazuje na výzkumné aktivity v oblasti využití obrazové 

spektroskopie pro monitorování vegetace prováděné na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF 

UK v Praze. 

Text je na diplomovou práci poněkud stručnější, včetně doplňujících obrázků a tabulek zabírá 50 stran. Je 

standardně rozčleněn do šesti kapitol. Stavba textu je logická, je psán velmi srozumitelnou formou, která však 

nepostrádá odborný charakter. Často využívané anglické termíny, které nemají v českém jazyce ustálenou 

podobu, jsou řádně vysvětleny. Počet překlepů je minimální, grafická stránka práce má, s výjimkou obrázků 2 

a 3, dobrou úroveň. 

Cíle práce jsou jasně definovány v kapitole první, která dále seznamuje s osnovou celého díla. Literární rešerše 

v úvodu stručně seznamuje s principy DPZ a spektrálními charakteristikami vegetace. Více prostoru mohlo 

být věnováno technologii hyperspektrálního snímání i klasifikaci vegetace. Nejobsáhleji jsou, v souladu se 

zadáním práce, popsány algoritmy tří vybraných klasifikačních algoritmů. Zde autorka prokázala schopnost 

práce s literaturou a zejména interpretace nabytých poznatků. Z hlediska vlastního přínosu nejstěžejnější 

kapitola třetí seznamuje s použitými daty a metodikou. Z grafického hlediska nejsou akceptovatelné obrázky 2 

a 3 zobrazující polohu modelových území. V části věnované výběru spektrálních pásem pro zjištění vzájemné 

korelace mezi laboratorními daty a vlastními snímky by bylo vhodné doplnit ukázku porovnávaných spekter 

pořízených oběma senzory. Vysoký korelační koeficient ještě neznamená, že mezi spektry neexistuje např. 

systematický posun. Z textu také není jasné, zda z laboratorních spekter byla vytvořena spektrální knihovna a 

zda byla dále využita při klasifikaci. V rešeršní části je popsáno několik metod pro výběr koncových členů. 

Proč se tedy v praktické části vychází pouze z manuálního výběru? Rozpracování této problematiky by 

výrazně zvýšilo význam předložené práce. Naopak kvalitně je popsáno testování vlivu jednotlivých parametrů 

na výsledek klasifikace v případě metody podpůrných vektorů (SVM). Výsledky klasifikací v osmi modelových 

územích jsou přehledně shrnuty a věcně komentovány v kapitole čtyři. V kontrastu s tím je diskuse, která je 

velmi stručná a postrádá konfrontaci výsledků s literaturou (je zde citován jen jeden zdroj). Kladně hodnotím 

autorčiny úvahy o vhodnosti využití jednotlivých klasifikačních metod v různých aplikacích.  

Diplomatka k řešení úkolu přistupovala samostatně, nicméně poněkud váhavý počáteční přístup k řešení 

způsobil, že potenciál zadaného tématu nebyl zcela vyčerpán. Vytyčené cíle nicméně splněny byly. 

Předloženou práci Bc. Kristýny Soudkové doporučuji přijmout jako práci diplomovou a navrhuji hodnocení 

„velmi dobře“. 

Otázka do diskuse: Vybraná modelová území jsou specifická, s převažující smrkovou monokulturou. Jak vidíte 

možnost využití získaných poznatků např. pro vytvoření masky smrkových porostů ve větších celcích, popř. 

pro data s nižším prostorovým rozlišením (např. senzorem HyMap nasnímaná data s velikostí pixelu 4 m 

v oblasti sokolovských výsypek)? 
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