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Posudek na bakalářskou práci 
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Jméno posuzovatele: 
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. 

Datum: 
20.8.2016 

Autor: 
Martin Riedl 

Název práce: 
Klasifikace lesní vegetace pomocí dat DPZ vysokého a velmi vysokého 
prostorového rozlišení 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je porovnat možnosti klasifikace dat vysokého (LANDSAT 8) a velmi 
vysokého rozlišení (WorldView2). V rámci rešerše shrnuje poznatky z doposud 
provedených prací na toto téma, rešerše však místy ztrácí logickou posloupnost, 
místy jde příliš do hloubky a naopak místy není zcela dostatečná, např. v kapitole 
2.2. Lesní vegetace, kde mohlo být spektrální chování vegetace hlouběji popsáno a 
doplněno např. o spektrální křivku odrazivosti vegetace, rozdíl mezi odrazivostí 
jehličnatých a listnatých dřevin apod.  
V kapitole 2.3. Klasifikace obrazu mohla být zmíněna rovněž objektová klasifikace již 
na začátku v rámci rozdělení a ne až na konci.  
 

Struktura (členění) práce: 
Členění práce do kapitol sice odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, v rámci 
kapitol však práce místy ztrácí posloupnost.  Autor v textu např. skáče z řízené 
klasifikace na neřízenou a pak se k ní opět vrací.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou dostatečné, mnohdy však autor zahrnuje i části, které nemají 
spojitost s cíli práce (např. lesnická typologie).  
V kapitole 2.3.3. např. zmiňuje klasifikační systém ÚHUL, který však vzniká na 
základě dat z lesních hospodářských plánů, nikoliv pomocí DPZ. V kapitole 3.6. je 
citován klasifikační systém ÚHUL, který však definuje porostní typy dle dřevinné 
skladby a dle výsledků nebyl použit.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Vlastní výsledky jsou přínosem bakalářské práce, jsou vcelku dobře zhodnoceny a 
diskutovány, nicméně poněkud nesrozumitelně je uveden sběr trénovacích množin. 
Není jasné, zda-li sběr probíhal nad datovými zdroji LANDSAT a WV anebo nad 
jiným zdrojem např. ortofotem. V rámci kapitoly 3.6. jsou popisovány klasifikační 
třídy a jsou zde uvedeny rovněž pastviny a zemědělská půda, tyto kategorie se 
přitom v zájmovém území nevyskytují.  
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce práce nemá výrazné nedostatky až na výše zmíněnou horší 
posloupnost a s tím spojenou srozumitelnost textu. U obrázků 2 – 11 je v pravé části 
vždy náhled na ortofoto území, není uveden zdroj.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce přes uvedené připomínky splňuje požadavky na bakalářskou práci jak po 
stránce rešerše literárních zdrojů, tak po stránce zpracování vlastních výsledků a 
proto práci doporučuji k obhajobě.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jaké bylo kritérium výběru u kategorie obnovující se lesní porosty??? Je možné na 
družicových snímcích přímo rozpoznat tuto kategorii??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 
 
 

 
 


