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Věc: Posudek školitele bakalářské práce Martina Riedla:  
„Klasifikace lesní vegetace pomocí dat DPZ vysokého a velmi vysokého 
prostorového rozlišení“ 
 
Cílem práce bylo z družicových dat různého prostorového rozlišení WorldView-2 a Landsat-8 
klasifikovat land cover vybraného území Národního parku Šumava pomocí klasifikačních 
metod per pixel. Významnou částí práce byl návrh legendy zaměřující se na rozmanitý lesní 
vegetační pokryv poškozený četnými disturbačními událostmi. Neméně důležitým cílem bylo 
zhodnocení použitých klasifikačních metod a dat, plus porovnání a diskuse dosažených 
výsledků. Řešené téma možno považovat za velmi užitečné s ohledem na četné diskuse, které 
se vedou ohledně stavu a vývoje lesní vegetace v NP Šumava. 
 
Práce je vhodně strukturována, rezervy ovšem možno nalézt v prezentaci výsledků. Úvod do 
problematiky zmiňuje mnohé studie, mnohdy se však vyskytují pouze citace bez hlubšího 
rozboru. Metodická část prezentuje zvolené metodické postupy s důrazem na klasifikační 
metody. Na tomto místě nutno zmínit vysokou míru autorovo entusiasmu co se týče 
metodické/technické stránky. Autor se dokázal samostatně seznámit s mnohými 
klasifikačními metodami a četně krát testoval vybrané metody na zvolených datových 
podkladech. Autor však bohužel nedokázal rozvinout zdárně své nabyté poznatky ve 
výsledkové a diskusní části, které mají slabší kvalitu. Interpretace a diskuse výsledků dat je na 
nižší úrovni. Kvalitnější interpretaci by patrně pomohlo, kdyby autor věnoval těmto částem 
více času a hlouběji rozebral relevantní odbornou literaturou. 
 
Při celkovém hodnocení lze konstatovat, že předložená bakalářská práce Martina Riedla svým 
obsahem splnila většinu vytčených cílů. Autor pracoval samostatně s vysokým zájmem o 
studovanou problematiku. Bylo provedeno rozsáhlé testování zvolených metod nad relativně 
vysokým objemem práce ve velmi rozmanitém studovaném území. Výsledný dojem však 
snižuje nižší kvalita interpretace a diskuse výsledků. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
známku „velmi dobře“. 
 
 
 



Otázky do diskuse: 
 
 

1. Kterak s odstupem času hodnotíte výběr legendy? Ukázaly se některé kategorie 
v průběhu zpracování práce jako problematické? 
 

2. Jedním z cílů práce bylo porovnat vhodnost dat WorldView-2 a Landsat-8 pro 
klasifikaci land cover v řešeném území. Jaké jsou nejvýznamnější závěry v tomto 
ohledu? Pro jaké sledované kategorie jsou data Landsat-8 vhodná a pro které kategorie 
byste data Landsat-8 nedoporučil? Kterak se lišila rozloha sledovaných kategorií 
z obou typů dat? Pokud byste měl sledované území klasifikovat pouze na podkladě dat 
Landsa-8, jakou legendu byste zvolil? 
 

3. Co se týče klasifikačních metod, které pokročilé metody byste volil v následujícím 
výzkumu?  
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