
Posudek diplomové práce Petry Kolešové 
Určování skladby nehomogenního lesního porostu z družicových dat 

Zadaným cílem práce bylo navrhnout způsob posouzení míry heterogenity lesního porostu při dané 
sestavě jeho druhové skladby. 
Úkolem studentky bylo vybrat druhy lesního porostu, provést klasifikaci podle této legendy a následně 
stanovit metodu pro popis a hodnocení heterogenity získaného klasifikovaného souboru.  V práci byly 
použity 2 scény pořízené družicí Landsat 8 na jaře 2014 a v létě 2013. Zpracování družicových dat se 
týkalo testovacího území o rozloze zhruba 2770 km2 na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje. 
Vedle těchto družicových dat studentka shromáždila data pro trénovací a kontrolní soubor částečně 
pozemním průzkumem, podstatně doplněným domácím výběrem dat s pomocí leteckých fotografií. 
Maska lesa, pod kterou byla data klasifikována, byla vytvořena z vrstvy lesní vegetace databáze CLC 
2006. 
Práce má standardní strukturu členěnou do šesti kapitol, doplněných několika seznamy a přílohou s 
tabulkami a mapami.  

Téměř polovina textové části práce je věnována úvodním informacím s odkazy na různé publikace. 
Souvislost s tématem práce je však mnohdy velmi těžko dohledatelná. V tomto směru by striktnější 
zaměření na účel a potřebnost předkládané informace pro řešení zadaného úkolu bylo efektivnější. Navíc 
jsou předkládané formulace často triviální či bez smyslu a i rozporuplné. 

Např. věta na str. 17: “Pixely s podobnou hodnotou odrazivosti vytvářejí společně krajinný pokryv.” 

Na str. 15 je uvedeno, že pro tuto práci chápán pojem heterogenity lesa z hlediska struktury lesa. Podle 
uvedeného příkladu se tím myslí vegetace jednoho druhu stromů s různým podrostem. To však 
analyzovaná data nesplňují. Co tedy autorka pokládá za strukturu? Tamtéž je i konstatováno, že v 
prostorové heterogenitě lesa se projeví vliv spektrálních pásem. Tento vliv není ale v následném textu 
nikde zkoumán. 

Na celkový výsledek zkoumaného problematiky má velký vliv definování tříd, jejichž vzájemné 
zastoupení se testuje. Autorka pracovala s pěti třídami lesní vegetace, jejichž definici převzala z dříve 
publikované práce. Ovlivní tato volba konečné výsledky vzhledem k tomu, že třídy samy vykazují různou 
vnitřní heterogenitu? 

Popis a rešerše představující současný stav v klasifikaci lesního porostu konstatuje, že existuje řada 
různých klasifikačních algoritmů, žádný však nebyl uveden se záměrem na něj navázat. Přitom jsou 
zmíněny práce, v nichž byly deklarovány nejdůležitější spektrální pásma Landsatu pro odlišení lesa (str. 
21) nebo úspěšně použit klasifikátor Random Forest (str. 23). Souhrnné zhodnocení publikovaných metod 
nepřekročilo obecné rozdělení na řízenou a neřízenou klasifikaci, tedy úroveň, která je obecně známa. 
Podle čeho autorka považuje řízenou klasifikaci za mnohem sofistikovanější než neřízenou (str. 19)? 

U definici kappa indexu není jasné co znamená, že “…kappa měří přebytky mezi mapou a skutečností. 
Pokud se kappa index blíží k jedné, dojde k dokonalé shodě.” K interpretaci hodnot kappa je rovněž třeba 
vysvětlit tvrzení, že “hodnota (kappa) nižší než 0,7 bývá v DPZ neuspokojivá a tedy 
nereprezentativní” (str. 20). 

Jaká je vazba mezi tab. 5 a tab. 6, které obě popisují přesnost klasifikace multitemporálního souboru? 

Podobně je pojednána i část, která uvádí metody zkoumání heterogenity krajinných prvků. S odkazem na 
literaturu je uvedeno s různou podrobností jejich popisu na deset parametrů či indexů, použitých na 
zkoumání  prostorové korelace určitého atributu prostorových dat nebo krajinné různorodosti. Jejich 
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definice nejsou vždy zcela korektní. Ve vzorci pro výpočet lokálního Moranova indexu není uveden 
význam symbolu y, resp. yi (str. 27). 

Přestože jsou uvedeny různé výsledky použití různých indexů v konkrétních aplikacích, není jasné, proč 
se studentka rozhodla pro použití právě Shannonova indexu a Moranova indexu a metody Getis-Ord 
General G, jakožto způsobů vhodných pro zhodnocení heterogenity lesního porostu. Bez vysvětlení také 
zůstal rozdíl mezi globální a lokální úrovní prostorové analýzy. 

Studentka posuzuje velikosti zvolených indexů ve dvou úrovních - na úrovni obce s rozšířenou 
působností (ORP) a na úrovni katastrálního území obce. V této souvislosti vyvstává otázka, proč se 
analýza prováděla na družicových datech, když potřebné vstupní údaje bylo možné získat například ze 
statistických dat nebo lesnických hospodářských map. Tak byla promarněna možnost zhodnotit 
prostorovou různorodost lesního porostu na úrovni odpovídající rozlišovací schopnosti použitých 
družicových dat. 

V závěrečné části se nepatřičně objevuje opakovaně přehled vybraných publikovaných prací a ztěžuje 
orientaci při hledání výsledků vlastní práce. Ty jsou ve stručném souhrnu uvedeny v poslední kapitole. 
Nicméně se v nich neobjevuje konfrontace s hypotézou o pozitivní prostorové autokorelaci formulovanou 
v úvodu práce. Stejně tak neobsahuje rovněž v úvodu avizované odpovědi na otázky po příčinách 
shlukování a i četnosti výskytu určité třídy vzhledem k ostatním druhům lesa. 

Po formální stránce práce většinou odpovídá potřebným kritériím. Rovnice s matematickými výrazy 
nejsou očíslované, což zlepší větší přehlednost a orientaci v textu. Úroveň mapových produktů je 
technicky na dobré úrovni. Jejich textový popis by však mohl být pojat tak, aby sdělovaly významovou 
informaci vztahující se k heterogenitě lesního porostu přímo bez potřeby hledání výkladu hodnot 
statistických indexů v textu práce. 

Autorka pronikla do zadané problematiky zpracování dat natolik, aby dokázala s pracovat s reálnými daty 
a prokázala schopnost použít existující zpracovatelské postupy. Přitom pracovala s velkou mírou 
samostatnosti, s níž zvládla aplikování několika komerčních softwarových nástrojů a sestavení mapových 
výstupů s pořízenými výsledky. V sepsaném textu se však znatelně projevil nedostatek konzultací a 
podpůrných diskuzí o postupu a zpracovatelských procesech i nedostatek času na celkové uspořádání 
textu. Přes osobní snahu, práce vykazuje mnohé nepřesnosti, nedokonalosti a i chyby, které se při 
soustavnějším a vytrvalejším soustředění na postup práce daly odstranit. Tím se projevilo na výsledné 
úrovni předkládané práce, která tak zaostává za požadavky kladenými na diplomní práci absolventa 
magisterského studia geoinformatiky. 

Její hodnocení se pohybuje mezi známkami velmi dobře a dobře; výsledná známka bude záviset na 
průběhu obhajoby. 

Praha, 10.9.2015     

       Doc.Ing. Jan Kolář, CSc 
       vedoucí diplomové práce   
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