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Detekce Land Cover Change se zaměřením na zemědělskou půdu 

Abstrakt 

Hlavní náplní práce je tvorba a zhodnocení modelů pro detekci změny orné půdy na travní porost 

založená na hybridní Change Detection metodě, která kombinuje přístupy vycházející z výpočtu 

vegetačních indexů, odčítání obrazu a analýzy hlavních komponent. A to na šesti lokalitách 

s různou sezónní konfigurací snímků vysokého rozlišení a na jedné lokalitě pokryté snímkem 

velmi vysokého rozlišení, které byly rovnoměrně rozprostřeny v podhorských oblastech České 

republiky. Volba jednotlivých prediktorů a z nich vycházejících nejvhodnějších modelů byla 

podložena statistickým výpočtem. Aplikace vybraných modelů byla provedena pomocí multi-

temporální objektové klasifikace a jejich přesnost ověřena pomocí referenčních dat. Přínosem 

práce je nalezení obecně aplikovatelného modelu použitelného pro zkoumanou změnu krajinného 

pokryvu a dále pak vyhodnocení potenciálně nejvhodnější sezónní konfigurace snímků. Hodnotná 

je i samotná metodika výběru prediktorů a výpočet pořadí nejvhodnějších modelů, který je dle 

dostupné literatury jedinečný. Práce přináší cenné nové poznatky zapadající do zatím málo 

probádané problematiky detekce změny orné půdy na travní porosty. 

Klíčová slova 

Change Detection, Land Cover, Multi-temporální Objektová Klasifikace, Vegetační Indexy, 

Odčítání Obrazu, Analýza Hlavních Komponent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detection of Land Cover Change focusing on agricultural land 

Abstract 

The main purpose of thesis is creation and evaluation of models for change detection of arable 

land to grassland by Hybrid-based Change Detection method, which combined approaches based 

on the Vegetation Indices, Image Differencing and Principal Component Analysis. Six locations 

with different seasonal configuration of images with high resolution and one locality covered by 

image with very high resolution were used. The areas were spread across the foothill areas of the 

Czech Republic. The selection of predictors and the most suitable model was supported by 

statistical calculation. Application selected models were carried out using a multi-temporal object 

classification and their accuracy were verified using reference data. The benefit of this thesis is 

finding generally applicable model useful to investigate the land cover change and evaluation of 

the potentially most appropriate seasonal configuration of images. Valuable is also methodology 

in this thesis which focus on selection of predictors and calculation the order of the most 

appropriate models, which is unique in the available literature. The thesis provides useful findings 

fitting to insufficiently explored issue of Change Detection arable land to grassland. 

Keywords 

Change Detection, Land Cover, Multi-temporal Object Classification, Vegetation Indices, Image 

Differencing, Principal Component Analysis 
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KAPITOLA 1 

Úvod 

V poslední době roste poptávka po aktuálních informacích o zemském povrchu (Coppin, 

Jonckheere, Nackaerts, & Muys, 2004), které jsou používány v různorodých aplikacích na 

lokální, regionální i globální úrovni (Hussain, Chen, Cheng, Wei, & Stanley, 2013). Ač se nám 

to na první pohled nemusí zdát zcela zřetelné, většina takto studovaných objektů a jevů na 

zemském povrchu se v průběhu času více či méně mění. Právě identifikace těchto změn je již 

několik desetiletí jednou ze základních úloh dálkového průzkumu Země (DPZ), pro niž se 

v odborné literatuře ustálil termín Change Detection (CD) (Deng, Wang, Deng, & Qi, 2008; 

Singh, 1989). Proces Change Detection není triviální a zatím nemá optimální a všeobecně 

aplikovatelné řešení. V praxi se proto můžeme setkat s mnoha zaběhnutými metodami a 

technikami CD, ale i s přístupy zcela novými s řadou nezodpovězených otázek. Těmto otázkám 

dále nahrává i stále větší dostupnost družicových dat různého rozlišení (Hussain et al., 2013). 

Výběr vhodné metody CD závisí ve většině případech na požadovaném výsledku analýzy, 

velikosti zájmového území, prostorovém rozlišení a základní prostorové jednotce (Hussain et al., 

2013; D. Lu, Mausel, Brondízio, & Moran, 2004), i přesto jsou napříč literaturou 

nejvyužívanějšími metodami Image Differencing, PCA, Post-Classification Comparison a 

přístupy kombinující DPZ a GIS. Řada studií však prokázala, že přesnost CD se zvýší, pokud se 

nezaměříme pouze na jednu individuální metodu, ale využijeme jejich vhodnou kombinaci. 

Budoucností detekce změn krajinného pokryvu jsou tedy tzv. hybridní CD (D. Lu et al., 2004).  

Včasná a přesná CD je důležitá pro pochopení vzájemného vztahu a interakce člověka 

 s přírodou (Bontemps, Bogaert, Titeux, & Defourny, 2008; D. Lu et al., 2004). Jednou z možných 

detekovaných změn je změna Land Cover, jež nesouvisí pouze s krajinným pokryvem, ale má 

široký přesah do jiných oborů zabývajících se například změnou klimatu, trvale udržitelným 

rozvojem, retencí vody v krajině či desertifikací. Díky tomu je studium Land Cover CD v dnešní 

době velmi aktuální a není předmětem zájmů jen odborníků, ale i laické veřejnosti. Tento fakt 

dokládá nejen řada, v posledních letech, publikovaných prací (Gandhi, Parthiban, Thummalu, & 

Christy, 2015; Tarantino, Adamo, Lucas, & Blonda, 2016), ale i nedávno konaných konferencí, 

seminářů a workshopů (Trans-Atlantic Training 2015 a 2016, ESA Living Planet Symposium 

2016 a další). Největší výzvou v oboru Land Cover CD je detekce změn spektrálně či texturálně 

podobných typů krajinného pokryvu pomocí temporální dvojice družicových snímků.  

Jednou z nejhůře odlišitelných kategorií je zemědělská půda. Například přeměna orné půdy  

na trvalé travní porosty je obtížně detekovatelná vlivem rozdílných fenologických fází 

jednotlivých plodin a rostlin (D. Lu et al., 2004). Přesné určení změn zemědělské půdy je důležité 

nejen pro aplikace spojené se zemědělství, ale i pro aktualizaci stávajících databází LC,  

které mohou být následně využívány pro jiné environmentálně-ekologické aplikace. 
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Hlavním cílem diplomové práce bylo nalezení modelů pro detekci změny orné půdy na travní 

porost, založených na kombinaci prediktorů v podobě vegetačních indexů, odčítání obrazu  

a analýze hlavních komponent. Dále jejich ověření a z něho vycházející výběr nejvhodnějšího 

modelu prostřednictvím multi-temporální objektové klasifikace, snímků vysokého a velmi 

vysokého rozlišení a referenční databáze LPIS. Dílčím cílem práce bylo dále zhodnocení vlivu 

různé sezónní konfigurace pořízených snímků na přesnost a variabilitu prediktorů v rámci 

vypočtených modelů. 
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KAPITOLA 2 

Literární rešerše 

Literární rešerše byla zaměřena na pochopení souvislostí nezbytných k získání obecného 

povědomí o problematice Change Detection (CD), které bylo jedním ze základních předpokladů 

zdárného vypracování diplomové práce. Rešerše je strukturována do čtyřech na sebe navazujících 

kapitol, které se zabývají úvodem do problematiky Change Detection, jejich teoretickými 

základy, na které dále navazuje představení nejběžnějších metod a v závěru rešerše byla shrnuta, 

spolu s problematikou jejich výpočtu a následného vyhodnocení, i otázka budoucího směřování 

CD. 

2.1 Change Detection 

Svět kolem nás se neustále mění. Proces hledání jeho změn je souhrnně označován jako tzv. 

Change Detection (CD). Pod pojmem Change Detection si můžeme představit soubor nástrojů, 

jejichž úkolem je identifikace rozdílů mezi stavy objektů a jevů na zemském povrchu za určité 

časové období (Coppin et al., 2004; Singh, 1989), které jsou důležité pro pochopení vzájemného 

vztahu a interakce člověka s životním prostředím (Berberoglu & Akin, 2009), tedy jak prostředí 

ovlivňuje člověk a jaký vliv má tato interakce zpětně na lidskou populaci (Bontemps et al., 2008; 

D. Lu et al., 2004). V přírodě jsou z temporálního hlediska rozlišitelné dva druhy změn,  

a to změny krátkodobé – okamžité – (atmosférické jevy, přírodní katastrofy, sněhová pokrývka) 

a dlouhodobé – kontinuální – (změna Land Use a Land Cover, objemu biomasy, zdravotního 

stavu vegetace) (Coppin et al., 2004).  

Hlavním výsledkem CD jsou tematické mapy změn odlišující oblasti se změnou od oblastí 

beze změny. Nicméně CD by se neměly omezit pouze na samotné hledání změn, ale měly  

by usilovat o jejich pochopení a následnou interpretaci (Coppin et al., 2004). K tomu, abychom 

byli schopni identifikovat jakoukoliv změnu, je nutné získat informace o zájmovém objektu  

nebo jevu z různých časových období, tzv. multi-temporální (časová) data a dále vybrat vhodnou 

metodu CD  (D. Lu et al., 2004).  

Ke zkoumání Change Detection jsou samozřejmě nutné expertní znalosti obecných 

zákonitostí DPZ (definice oboru, aplikace, fyzikální podstata, spektrální chování atd.).  

Jelikož jejich souhrn byl již obsahem mnoha bakalářských i diplomových prací a v případě této 

práce by jen zbytečně natahoval její rozsah, je možné odkázat na publikace Dobrovolný (1998) 

nebo Halounová & Pavelka (2008).  

 Change Detection a data DPZ 

Nejvyužívanějším druhem temporálních dat pro CD jsou v dnešní době obrazová distanční data, 

mezi kterými vynikají data dálkového průzkumu Země (DPZ, ang. Remote Sensing) (Foody, 
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2002; D. Lu et al., 2004), která v sobě integrují vhodné prostorové a zároveň časové rozlišení 

(Singh, 1989), vysokou opakovatelnost měření, formát vhodný pro digitální zpracování  

(D. Lu et al., 2004) a široký výběr prostorového a spektrálního rozlišení (G. Chen, Hay, Carvalho, 

& Wulder, 2012). Základním předpokladem pro Change Detection pomocí dat DPZ je změna  

ve vlastnostech objektů vyjádřená změnou jejich spektrálního chování zaznamenaného jako 

radiometrická veličina senzorem skenovacího zařízení. Tato změna ale nemusí být způsobena 

pouze změnou parametrů objektu, ale i odlišnými podmínkami při pořizování družicových dat. 

Pro přesnou CD je důležité tyto dvě změny od sebe odlišit a pracovat jen se změnou skutečnou 

(Singh, 1989). Úspěšná implementace dat dálkového průzkumu proto vyžaduje zvážení 

proměnných spojených s vlastnostmi pořizovacího senzoru (časové, prostorové, radiometrické  

a spektrální rozlišení), přírodními podmínkami (atmosférické podmínky, vlhkost půdy, 

fenologická fáze), metodami zpracování obrazu (multi-temporální registrace, radiometrické  

a atmosférické korekce) a metodami CD (D. Lu et al., 2004). 

Pro studie na lokální a regionální úrovni jsou nejčastěji využívána data pořízená družicemi  

se sensory s vysokým rozlišením (Landsat, Sentinel-2 A, SPOT 1-5), které obecně poskytují 

dostatečně přesné CD (Hansen & Loveland, 2012; Dengsheng Lu, Batistella, & Moran, 2008). 

Jejich nevýhodou je, že s rostoucí velikostí území úměrně roste množství a objem 

zpracovávaných dat, což představuje problém v nárocích na výpočetní zařízení, čas výpočtu  

a u komerčních družic i cenu. Proto se pro CD v kontinentálním či globálním měřítku využívá 

spíše dat nízkého a středního rozlišení například z družic TERRA, NOAA (Bontemps et al., 2008; 

Coppin et al., 2004) nebo Sentinel-3 A, které mohou jen obtížně dosáhnout takové přesnosti jako 

CD z podrobnějších dat, ale mají výhodu v levném a opakovatelném měření, které jedním 

snímkem postihne velkou část zemského povrchu. Specifickou skupinou jsou data velmi 

vysokého rozlišení (družice WorldView, QuickBird, Ikonos, SPOT 6-7 atd.) (Blaschke, 2010; 

Hussain et al., 2013; J. Im, Jensen, & Tullis, 2008), která se vlivem zvyšující dostupnosti  

a snižující ceny stávají předmětem mnoha současných studií. Mimo družicových snímků je pro 

CD možné využít i jiné druhy DPZ dat, jako jsou letecké snímky či radarová data (D. Lu et al., 

2004).  

Ve skutečnosti je z důvodu špatných atmosférických podmínek (Dengsheng Lu et al., 2008) 

nebo kvůli využívání snímků s velkým časovým rozestupem, vlivem neexistence dané družice, 

často nemožné získat kompletní datovou sadu pořízenou jedním sensorem, a proto nabývá  

na významu využívání tzv. multi-sensorálních dat, tedy dat pořízených různými sensory, jejichž 

cílem je udržení vysoké přesnosti CD a zároveň opakovatelnosti měření. Nevýhodou tohoto 

přístupu je obtížný image processing a výběr vhodné CD techniky, s kterou je spojená i zatím 

malá metodická propracovanost. 

Současné studie také poukazují na limity spojené s využitím pouze dvojice snímků  

a doporučují detekci pomocí jejich časových řad (Time Series) (Coppin et al., 2004) metodami 

souhrnně označovanými jako Continuous Change Detection and Classification (CCDC)  

(Zhu & Woodcock, 2014). Výhodou tohoto přístupu je možnost sledovat vývoj objektu v rámci 

celého sledovaného období (ne jen jeho počáteční a koncový stav), což je žádoucí například při 
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studii vegetace, kdy je možné odlišit její fenologické fáze, a tím zpřesnit výsledky analýzy. 

K porovnání je využíváno tzv. Time Trajectories. Na druhou stranu je ale tento přístup enormně 

náročný na množství vstupních dat, s čím souvisí i jeho následná znalostní a výpočetní náročnost 

(Bontemps et al., 2008). Souhrnně je možné říci, že výběr vhodných družicových dat primárně 

závisí na předmětu, požadavcích a specifikacích CD a samozřejmě na dostupnosti dat pro zvolené 

zájmové území (D. Lu et al., 2004; Dengsheng Lu et al., 2008). 

 Land Cover a Change Detection 

Obdobně jako v případě vstupních dat je složitý i výběr vhodné metody CD. V literatuře  

se můžeme setkat se širokým spektrem odlišných technik (Berberoglu & Akin, 2009; D. Lu et al., 

2004; Singh, 1989). V práci budou dále rozvinuty jen metody související převážně s Change 

Detection krajinného pokryvu (tzv. Land Cover Change Deteciton), jejichž většina je ale běžně 

aplikovatelná i při studiu jiných prostorově-environmentálních jevů. 

2.1.2.1 Land Cover a jeho klasifikace 

Land Cover (LC), neboli krajinný pokryv, je možné popsat pomocí mnoha definic, které jsou  

ale často proměnlivé v závislosti na výzkumném zaměření jejich autora (Sklenička, 2003).  

Jedna z vůbec nejobecnějších definuje LC jako mozaiku spojených ekosystémů, která je tvořena 

jednotlivými typy krajinného pokryvu s relativně homogenní, ale zároveň navzájem viditelně 

odlišenou strukturou (Forman & Godron, 1986). Z fyzicko-geografického hlediska za Land Cover 

označujeme nejsvrchnější část zemského povrchu, která zajišťuje styk mezi člověkem a jeho 

životním prostředím (Foody, 2002; Lausch & Herzog, 2002).  

Land Cover je tvořen krajinnými třídami, které se detailněji skládají z řady odlišných na sobě 

závislých a vzájemně propojených entit, tzv. krajinných plošek (Lausch & Herzog, 2002). 

Abychom mohli krajinný pokryv posuzovat a dále studovat, je nezbytné jeho jednotlivé složky 

klasifikovat. Klasifikací tedy rozumíme jakýsi předpis, podle kterého jsou jednotlivé objekty 

(krajinné plošky) zařazovány do předem stanovených tříd. Volba klasifikačního pravidla 

(legendy) je v prvé řadě ovlivněna účelem analýzy a dále pak měřítkem analyzovaných dat 

(Foody, 2002; Halounová & Pavelka, 2008). Krajinný pokryv je často klasifikován do na sebe 

navazujících hierarchických úrovní, v nichž je detailnější třída vždy podmnožinou nadřazené 

třídy (Urban, O’Neill, & Shugart, 1987). Takovýchto tříd může teoreticky existovat, v závislosti  

na fantazii zpracovatele, nekonečně mnoho. Proto je pro analýzy sledující dlouhodobé trendy 

v krajině, například změnu krajinného pokryvu, důležitá standardizace klasifikačního klíče,  

která umožňuje jejich porovnávání.  

Na celoevropské úrovni je takovýmto příkladem například projekt CORINE Land Cover  

(viz Obr.  1), na území České republiky například databáze LPIS (Land Parcel Identification 

System). Výsledkem každé klasifikace LC je tematická mapa zobrazující konkrétní rozložení jeho 

jednotlivých tříd, která je nenahraditelným vstupem pro jeho další analýzu (Foody, 2002). 
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Mezi nejvýznamnější druhy LC patří zemědělská půda, kterou můžeme jednoduše definovat 

jako krajinný pokryv primárně využívaný pro produkci potravy, technických plodin či živočišnou 

výrobu. Při pohledu z výšky, nebo z ní pořízených leteckých či družicových snímků,  

je zemědělská krajina charakteristická vesměs pravidelnými bloky polí a pastvin, které protkávají 

sítě cest zajišťující jejich obhospodařování (Sklenička, 2003). Přeměna zemědělské půdy má 

významný vliv nejen na její produkční využití, ale přeneseně ovlivňuje i svoje okolí, a tím jiné 

environmentální proměnné. Namátkou můžeme jmenovat teplotní a hydrologický režim krajiny, 

erozi půdy, biodiverzitu a další. Z globálního hlediska se přeměna krajiny na zemědělskou půdu 

prokazatelně podílí na klimatické změně (Foody, 2002). Zemědělská půda je velkým tématem 

nejen v České republice, kde si za posledních několik desetiletí prošla, hlavně vlivem politických 

změn, bouřlivým vývojem (Lipsky, 1995; Sklenička & Lhotka, 2002),  

ale je i celosvětově jednou z nejdynamičtějších kategorií LC. V minulosti zemědělské půdě 

ustupovaly hlavně lesy, dnes je naopak zemědělská půda často utiskována plochami zástavby 

(Lausch & Herzog, 2002). 

2.1.2.2 Land Cover Change Detection 

Pomineme-li některé přírodní procesy, které formovaly krajinný pokryv převážně v minulosti 

(geologické jevy, střídání dob ledových a meziledových atd.), je LC v posledních několika 

stoletích velmi dynamicky přetvářen hlavně činností člověka. Zatímco přírodní procesy jsou spíše 

krátkodobé a často se sami opraví, tak antropogenní procesy trvají a i se projeví v mnohem delším 

horizontu (Coppin et al., 2004). Detekce změn krajinného pokryvu je důležitým ukazatelem 

Obr.  1 Ukázka tematické databáze CORINE Land Cover 

(zdroj: http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc-2012/view) 
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současného stavu krajiny, který nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. Lze jmenovat 

ekologii, ochranu životního prostředí,  Land Planning, management a další (Hussain et al., 2013). 

V rámci krajinného pokryvu se vyskytují dva druhy změn. Prvním druhem změn je přeměna typu 

LC (Land-Cover Conversion) z jedné kategorie na druhou (například z trvalých travních porostů 

na ornou půdu), viz Obr. 2. Druhým typem je naopak změna stavu (atributu) v rámci jedné 

kategorie LC (například vlivem fenologické fáze, zdravotního stavu atd.), tzv. Land-Cover 

Modification. Z prostorového hlediska se může objekt (a) stát jinou kategorií, (b) zvětšit se, 

zmenšit nebo změnit tvar, (c) posunout se, (d) fragmentovat nebo shlukovat (Coppin et al., 2004).  

 

Techniky CD krajinného pokryvu si po dobu své existence, v závislosti na různých 

požadavcích spojených s rozvojem informačních technologií i DPZ jako oboru, prošly dlouhým 

vývojem, a proto se dnes můžeme setkat s celou řadou přístupů a celá řada nových technik se 

stále ještě vyvíjí (Deng et al., 2008; Hussain et al., 2013; Jungho Im & Jensen, 2005; D. Lu et al., 

2004; Singh, 1989; Tarantino et al., 2016). Avšak jak ve své práci shrnují Lu et al. (2004) výběr 

nejvhodnější metody nebo algoritmu CD není vůbec jednoduchým úkolem. V literatuře 

nalezneme studie s podobným designem pokusu, jež ale přináší rozdílné výsledky (Singh, 1989). 

Stejně tak rozdílných výsledků dosáhneme naopak s použitím různých metod na stejném území 

(Coppin et al., 2004). Proto je pro detekci změny často využíváno více metod, z kterých je po 

zhodnocení přesnosti vybrána ta nejlepší (D. Lu et al., 2004; Singh, 1989). S velkou 

pravděpodobností lze předpokládat, že zatím neexistuje a  nejspíše ani nikdy existovat nebude 

univerzální metoda aplikovatelná pro každou analýzu, a proto je pro zvolení vhodné CD nutné 

Obr. 2 Změna krajinného pokryvu mezi roky 2006 - 2012 (CLC) 

(zdroj: http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/lcc-2006-2012/view) 
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vzít v úvahu řadu parametrů. Namátkou můžeme jmenovat cíle a předpokládané výsledky 

analýzy, druh hledané změny, přírodní podmínky, dostupnost vstupních dat či požadovanou 

přesnost (Hussain et al., 2013). Důležité jsou také znalosti a dovednosti zpracovatele analýzy (D. 

Lu et al., 2004).  

Při studiu Change Detection můžeme v literatuře narazit na dva přístupy. První přístup  

je založený na metodách dálkového průzkumu Země, druhý naopak na využití nástrojů 

geografických informačních systémů (GIS). Rozdíl mezi oběma přístupy je v tom, že DPZ při 

svých analýzách využívá primární data v podobě družicových snímků, na druhou stranu GIS 

metody využívají vytvořených LC databází nebo leteckých snímků. Oba přístupy mají své výhody 

a nevýhody. Výhodou DPZ metod CD je rychlost a přesnost výpočtu spojená s jeho automatizací. 

Naopak GIS přístup je využíván v případech, kdy nejsou dostupná primární data či je 

automatizace výpočtu velmi obtížná nebo zcela nemožná. Předmětem GIS analýzy jsou často 

„historická“ data (například analogové družicové a letecké snímky, staré mapy atd.), jejichž 

následná digitální kvalita znemožňuje využití sofistikovanějších Change Detection metod.  

GIS přístup je tak omezen na vektorizaci vstupních dat a následné porovnání, nejčastěji pomocí 

nástrojů překrytí. Problémem GIS metod je často rozdílná přesnost vstupních dat a s ní související 

prostorové a tematické rozlišení, které v mnoha případech významně ovlivňuje výsledek CD 

(D. Lu et al., 2004).  

Bylo by dobré zmínit, že v literatuře hojně uváděné rozdělení na DPZ a GIS přístup je 

v dnešní době stále méně aktuální, protože hranice mezi DPZ a GIS se velmi rozostřily a řada 

dříve pouze DPZ technik je nově integrována do běžných GIS softwarů a naopak (Coppin et al., 

2004). V diplomové práci nebudou dále GIS CD rozebírány a práce se zaměří pouze 

na metody založené na přístupech DPZ.  

2.2 Klasifikace DZP metod Land Cover CD 

V odborné literatuře se můžeme setkat s mnoha rozděleními metod Change Detection,  

jež podrobně shrnuje řada review (Coppin et al., 2004; Hussain et al., 2013; D. Lu et al., 2004; 

Sevenant & Antrop, 2007; Singh, 1989; Tewkesbury, Comber, Tate, Lamb, & Fisher, 2015). 

Problém navržených klasifikačních schémat je často fakt, že se navzájem vylučují (Coppin et al., 

2004) či jsou díky velkému množství metod velmi nepřehledná (Tewkesbury et al., 2015). 

Přesto lze zcela nejobecněji CD klasifikovat dvěma směry, a to na základě způsobu zpracování  

a konečného výsledku analýzy (D. Lu et al., 2004). 

Podle způsobu zpracování můžeme vymezit metody vizuální (Visual interpreration) 

 a digitální (Digital interpretation) (Foody, 2002; Singh, 1989). Při detailnějším pohledu na 

digitální metody se dále můžeme setkat s celou řadou odlišných klasifikačních přístupů.  

Ten asi nejběžnější dělí digitální metody na pixelové a objektové (Hussain et al., 2013; D. Lu et 

al., 2004). Jelikož je ale mnoho původně Pixel-Based přístupů dnes zcela běžně aplikovatelných 

i objektově, tak se některým autorům zdá logičtější rozdělení podle počtu vstupních obrazových 

dat na metody bi-temporální, které se snaží určit změny krajinného pokryvu z dvojice snímků  
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a metody multi-temporální zkoumající změny LC prostřednictvím jejich časové řady (Coppin et 

al., 2004). Dalším v literatuře zmíněným přístupem je rozdělení CD na základě stupně 

automatizace na metody neřízené (Unsupervised), řízené (Supervised) a hybridní (Hybrid) 

(Brodský, 2015) nebo na skupiny metod, v nichž jsou dvojice snímků analyzované odděleně nebo 

naopak současně (Singh, 1989). Z výše uvedeného je patrné, že hranici mezi jednotlivými 

kategoriemi CD, případně jejich samotná klasifikace, je velmi subjektivní a často přímo závislá 

na výzkumném zaměření autora (Hussain et al., 2013; D. Lu, Mauselt, Batistella, & Moran, 2005).  

Na základě výsledku provedené analýzy, můžeme naopak rozlišit pouze dvě kategorie 

technik. První technikou jsou metody poskytující komplexní výsledek v podobě kompletní 

změnové matice, tedy přesně popisují co, na co se změnilo („from – to“ change), například  

post-klasifikační porovnání, CVA nebo hybridní techniky. Dále to jsou metody binární, které nám 

podají informaci pouze o přítomnosti změny/ne-změny v zájmovém území (například Image 

Differencing, Image Ratioing, Vegetation Index Differencing and PCA)  (Hussain et al., 2013; D. 

Lu et al., 2004).  

Pro představení nejběžnějších CD metod bude v diplomové práci použito prvního 

z uvedených dělení, viz Příloha 1. Cílem práce není uvést konečný výčet všech dosud navržených 

metod CD, kterých je napříč literaturou nepočítaně, ale naopak přinést ucelený přehled metod, 

které jsou součástí většiny DPZ softwarů a jsou tak bez větších problémů jednoduše aplikovatelné 

pro jakoukoliv analýzu CD. 

 Vizuální interpretace 

Vizuální interpretace je jednou z nejstarších, nejjednodušších, ale od 70. let minulé století stále 

využívanou metodou Change Detection. Ve svých počátcích byla vizuální interpretace spojena 

s hledáním změn na analogových podkladech, posléze s rozvojem výpočetní techniky se zaměřila 

a interpretaci dat digitálních, až byla následně vytlačena metodami digitálního zpracování obrazu. 

Vizuální interpretace je založena na manuálním hledání změn v obraze (většinou  

na základě jeho barevných kompozitů) operátorem, při kterém je využíván ten nejkreativnější 

„stroj“ - lidský mozek, a proto dokáže do výpočtu zahrnout větší množství v digitálním prostředí 

špatně automaticky kvantifikovatelných interpretačních znaků (vzájemnou konfiguraci objektů, 

tvar, texturu atd.), a díky tomu dosahovat vysoké přesnosti. Jednou z využívaných metod vizuální 

interpretace je například Multidimensional Temporal Feature Space Analysis, v které jsou 

vybraná pásma z obou snímků zobrazena pomocí jedné barevné RGB syntézy. Zásadním 

předpokladem přesnosti vizuální interpretace jsou zkušenosti a znalosti zpracovatele analýzy. 

Pokud bychom stejný snímek nechali zpracovat více interpretátory, dostali bychom pokaždé jiný 

výsledek (Coppin et al., 2004). Další nevýhodou je velká časová náročnost vyhodnocení, 

 která je limitem jejího využití pro rozsáhlejší území (Singh, 1989). Proto se dnes využívá jen 

okrajově, například při tvorbě referenčních databází pro hodnocení přesnosti jednotlivých metod 

CD (D. Lu et al., 2004). 
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 Digitální interpretace 

Digitální interpretace má oproti interpretaci vizuální výhodu v automatickém či alespoň 

poloautomatickém zpracování vstupních obrazových dat. Nabízejí tak konzistentní  

a opakovatelné postupy CD (Coppin et al., 2004). Pro řešení úloh spojených s Land Cover Change 

Detection je možné rozlišit dva základní přístupy, a to přístup pixelový (Pixel-Based, PBCD)  

a objektový (Object-Based, OBCD) (Blaschke, 2010; Coppin et al., 2004; Hussain et al., 2013; 

D. Lu et al., 2004; Singh, 1989). Uvedené přístupy jsou si obecně rovnocenné a nelze jednoznačně 

říci, který je vhodnější. Každý z nich má napříč literaturou typický okruh využití. PBCD jsou 

využívány spíše pro analýzy dat nižšího prostorového rozlišení (Coppin et al., 2004; D. Lu et al., 

2004; Singh, 1989), naopak OBCD jsou vhodné pro analýzu dat vysokého prostorového rozlišení 

(Blaschke, 2010; Hussain et al., 2013). V posledních letech však převládá názor, že výhodnější  

je využití objektového přístupu (než pixelového), při kterém lze identifikovat celou řadu 

prostorových příznaků (jako je textura, tvar, délka hranice atd.), které zpřesňují výsledky CD 

(Hussain et al., 2013). Na druhou stranu nejvíce zdokumentovaných technik je stále ještě založeno 

na pixelovém přístupu (Coppin et al., 2004). 

2.2.2.1 Pixel-Based Change Detection 

Pixelový (někdy označovaný jako per-pixel nebo též tradiční) je základním přístupem většiny 

analýz obrazových dat již od raných počátků DPZ. Pixel-Based Change Detiction (PBCD) 

 je založena na atomickém porovnání spektrálních charakteristik jednotlivých pixelů obrazu  

bez jakéhokoliv prostorového kontextu, a to nejčastěji za použití základních matematických  

či statistických metod (Coppin et al., 2004; D. Lu et al., 2004; Singh, 1989). PBCD můžeme 

rozdělit na tři skupiny metod, a to metody před-klasifikační (Pre-Classification), post-klasifikační 

(Post-Classification) a hybridní (Hybrid-Based, HBCD). U první kategorie jsou vstupní data 

nejprve porovnána pomocí zvoleného algoritmu a až následně jsou klasifikovány detekované 

rozdíly. U druhé skupiny jsou snímky nejprve klasifikovány a až posléze porovnávány. Poslední 

kombinují všemožné individuální PBCD metody (Hussain et al., 2013). 

Před-klasifikační PBCD obecně vychází z přímého porovnání dvojice originálních nebo 

vhodně transformovaných snímků, jehož výsledkem je nový obraz (Difference Image) zobrazující 

oblasti, na kterých došlo či naopak nedošlo ke změně. Pro identifikace těchto oblastí je třeba 

stanovit tzv. threshold, tedy určit prahovou hodnotu, která tyto dvě kategorie extrémů odliší 

(Berberoglu & Akin, 2009). Pokud obrázek I(x, y) například obsahuje světlé objekty (Change)  

na tmavém pozadí (No change), můžeme je jednoduše extrahovat na základě matematického 

vztahu zobrazeném na Obr.  3, kde T zobrazuje zmíněnou threshold (Singh, 1989). 

 

 

 

 
Obr.  3 Základní vztah popisující change detection (Zdroj: Singh, 1989) 
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V případě jednoduchých metod je konečným výsledkem binární mapa změn (Change Map), 

v případě složitějších technik je doplněna i o detailní informace například o typu změny. 

Nevýhodou tohoto přístupu je časté nadhodnocení nebo naopak podhodnocení výsledku CD  

a dále pak samotné stanovení threshold, které není tak triviální, jak by se na první pohled mohlo 

zdát (Jensen, 2005; D. Lu et al., 2004). Ve většině případů tvoří hodnoty rozdílů ve snímcích 

normální rozdělení. Pixely, případně objekty s malou změnou (radiance, indexu atd.), se pohybují 

kolem průměrné hodnoty středu rozdělení a mají nejvyšší četnost (D. Lu et al., 2005).  

Naopak tomu je u oblastí s velkou změnou na okraji rozdělení („tail“) (Singh, 1989), viz Obr.  4.  

Stanovení prahové hodnoty se napříč literaturou liší. Objevují se práce stanovující threshold 

experimentální metodou „pokus-omyl“, empiricky, jako například násobek směrodatné odchylky 

(Berberoglu & Akin, 2009), ale i pomocí pravděpodobnostních a statistických metod (Jungho Im, 

Rhee, Jensen, & Hodgson, 2007; D. Lu et al., 2004). Všechny tyto metody jsou ale vcelku pracné 

a časově náročné, a proto se celá řada autorů již pokoušela o automatizaci. Problémem ale je,  

že vytvořené algoritmy jsou velmi závislé na vstupních datech, a proto nejsou ve většině případů 

obecně aplikovatelné (Rosin & Ioannidis, 2003). Příliš nízká threshold vyloučí řadu skutečně 

změněných oblastí, naopak příliš vysoká prahová hodnota nesprávně nadhodnotí výsledek CD. 

Výběr vhodné threshold je zvláště obtížný u metod přímého porovnání, v případě kdy nemáme 

družicová data podpořena terénním měřením (tzv. Ground True). V literatuře se například uvádí, 

že částečného zlepšení přesnosti CD lze dosáhnout stanovením rozdílné prahové hodnoty pro 

positivní a negativní hodnoty změny (Pu et al., 2008). Mezi před-klasifikační PBCD metody patří 

již zmíněné techniky založené na přímém porovnání (Direct Comparison) a dále pak na 

transformaci obrazu (Transformation from Image) (Hussain et al., 2013). Vybrané před-

klasifikační metody, aplikované na snímek z družice Landsat TM zobrazující tureckou část 

Středomoří, například porovnávají ve své práci Berberoglu & Akin (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  4 Příklad určení threshold pomocí směrodatné odchylky (Zdroj: Berberoglu & Akin, 2009) 
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Metody přímého porovnání jsou založeny na hledání změn pomocí matematických  

(rozdíl, podíl) a statistických metod (lineární regrese), pro jejichž výpočet je využíváno převážně 

nástrojů mapové algebry, a to jak v GIS, tak specializovaných DPZ softwarech. Proto jsou tyto 

metody souhrnně nazývány jako nástroje Image Math. Mezi základní metody přímého porovnání 

řadíme: (a) Image Differencing, (b) Image Ratioing, (c) Regression Analysis, (d) Vegetation 

Index Differeninng, (e) Change Vector Analysis. Souhrnně se jedná o přímočaré metody,  

které se velmi jednoduše implementují a následně i interpretují. Jejich nevýhodu je neposkytnutí 

kompletní změnové matice, obtížný výběr vhodných spektrálních pásem a stanovování optimální 

threshold (D. Lu et al., 2004). Poslední dvě uvedené metody stojí na pomezí dvou hlavních skupin 

před-klasifikačních metod. Někteří autoři uvádí, že se jedná o metody algebraické (D. Lu et al., 

2004; Singh, 1989), jiní je naopak řadí do metod transformačních  (Hussain et al., 2013).  

Image Difference je na základě odborné literatury asi nejvyužívanější technikou CD  

(Coppin et al., 2004). Metoda je založena na odečtení odpovídajících si obrazových prvků  

na dvou po sobě pořízených obrazových záznamech (Singh, 1989), viz vzorec na Obr.  5. 

Odečítány mohou být jak jejich radiometrické hodnoty, tak textura, vegetační index či jejich 

transformace. Změny LC nastávají v obou směrech, a proto je doporučováno se před samotnou 

analýzou zamyslet, který ze snímků bude odečten od kterého. Idealizovaným, v praxi jen málo 

pravděpodobným, výsledkem výpočtu je obraz obsahující kladné a záporné hodnoty pro oblasti 

se změnou a nulové hodnoty pro oblasti beze změny. Tato teorie, ale v praxi neplatí. Četnost 

hodnot odečtených pixelů tvoří normální rozdělení, ve kterém se pixely nevykazující změnu 

pohybují kolem jeho průměrné hodnoty (D. Lu et al., 2005) a změnové pixely naopak na jeho 

okrajích (Singh, 1989). Proto je pro odlišení nutné určit vhodnou threshold. Podmínkou přesného 

určení je, také v mnoha případech, dobrá znalost zájmové lokality (Dobrovolný, 1998).  

Metoda vyniká jednoduchostí výpočtu a následné interpretace. Naopak jejími nevýhodami jsou 

binární výsledek analýzy, hodnota rozdílu je absolutní a může mít jiný význam v rámci různých 

kategorii LC, složitý výběr vhodných spektrálních kanálů a threshold, (Hussain et al., 2013)  

a velmi často nadhodnocuje počet detekovaných změn, tedy ve výsledné Change Map je více 

změn než tomu je ve skutečnosti (Berberoglu & Akin, 2009). I přesto je kvůli své jednoduchosti  

Image Differencing často využívána například v aplikacích spojených s lesnictvím  

a zemědělstvím (Coppin et al., 2004) či studiem Land Grabbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.  5 Vzorec výpočtu metody Image Differencing (Zdroj: Singh, 1989) 
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Image Rationing je založen rovněž na jednoduché matematické operaci, kterou je v tomto 

případě dělení (viz Obr.  6) (Hussain et al., 2013). Metoda vychází z předpokladu, že pokud  

se pixely či objekty ve sledovaném období nezměnily, tak mají stejnou hodnotu a jejich podíl 

bude tedy ideálně rovný 1. Naopak oblasti se změnou budou mít hodnotu menší nebo větší než  

1 (Coppin et al., 2004; Singh, 1989). Při výpočtu je důležité mít na paměti základní podmínku 

dělení, tedy že nelze dělit nulou. Proto je dobré hodnotám nula v analyzovaných snímcích nastavit 

hodnotu nepatrně větší (například 0,0001). Výhodou této metody je eliminace odlišných 

podmínek při snímání dvojice snímků (například změny v poloze Slunce, stíny, vliv topografie) 

(Dobrovolný, 1998; Hussain et al., 2013; D. Lu et al., 2004), které se projevují změnami 

spektrálních charakteristik. Jejich vyloučením se zvětšuje pravděpodobnost správné Change 

Detection (Berberoglu & Akin, 2009). Nevýhodou je pouze binární výsledek analýzy, který 

neobsahuje matici změn a fakt, že změny netvoří normální rozdělení (Hussain et al., 2013). 

Oblasti vymezující na obou stranách histogramu změnu, nejsou stejné, a proto nelze pro nalezení 

správné threshold využít směrodatnou odchylku (Coppin et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda Image Regresion vychází ze vztahu mezi hodnotami pixelů studované dvojice 

snímků, který je vyjádřen pomocí regresní funkce (Berberoglu & Akin, 2009). Metoda 

předpokládá, že každý prvek z jednoho obrazu je lineární kombinací stejného obrazového prvku 

z druhého obrazu. Výpočet vychází z metody nejmenších čtverců, kdy je stanovena pro každý 

prvek „teoretická“ hodnota, jaké by měl nabývat v druhém obraze a ta je následně odečtena  

od obrazu prvního. Pro vytvoření mapy změn je nakonec opět nutné stanovit vhodnou threshold. 

Výhodou Image Regresion je eliminace odlišných atmosférických podmínek, sensoru a výšky 

Slunce při pořizování vstupních snímků (D. Lu et al., 2004). Naopak nevýhodou je určení vhodné 

regresní funkce (Coppin et al., 2004; Hussain et al., 2013). V literatuře se objevují názory,  

že pomocí regresní analýzy lze dosáhnout nepatrně přesnějších výsledků než v případě výše 

uvedených metod Image Differencing a Rationing (Singh, 1989). 

Vegetační indexy jsou matematické operace navržené ke zvýraznění informace 

na multispektrálních snímcích. Jejich úkolem je zvýšení rozdílnosti spektrálních charakteristik 

objektů na zemském povrchu. Typicky nejpoužívanější jsou pro zvýraznění vegetační složky 

obrazu, při kterém vychází z konceptu založeném na rozdílném spektrálním chování vegetace 

v červené a blízké infračervené části spektra, jež je způsobeno rozdílným pohlcováním záření 

Obr.  6 Vzorec výpočtu metody image Rationing (zdroj: Singh, 1989) 
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chlorofylem. Do dnešní doby byla vytvořena celá řada vegetačních indexů (Lyon, Yuan, Lunetta, 

& Elvidge, 1998), které jsou ale v mnoha případech funkčně ekvivalentní, a proto si při analýzách 

vystačíme pouze s několika z nich (Dobrovolný, 1998). Mezi nejvyužívanější patří:  

(a) Jednoduchý poměrový vegetační index (Ratio Vegetation Index, RVI), (b) Normalizovaný 

diferenční vegetační index (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI), 

(c) Transformovaný vegetační index (Transformed Vegetation Index, TVI), (d) Perpendicular 

Vegetation Index (PVI), (e) Difference Vegetation Index (DVI), (f) Soil Adjusted Vegetation 

Index (SAVI), (g) Modified Soil Adjusted Vegetation index (MSAVI) a další (Hussain et al., 

2013; Lyon et al., 1998).  

Ukázku jejich výpočtu představuje Obr.  7. Postup CD je takový, že vstupní snímky jsou 

nejprve přepočítány dle příslušného vzorce indexu a poté od sebe odečteny (D. Lu et al., 2004). 

Vegetační indexy jsou považovány v problematice Change Detection za efektivní nástroje, které 

dokáží zvýšit rozlišitelnost jednotlivých změn a zároveň potlačit vliv rozdílné topografie  

a osvícení (Berberoglu & Akin, 2009). Nevýhodou této metody je výskyt náhodného šumu  

a binární výsledek analýzy. K vytvoření matice změn je třeba vstupní snímky doplnit o pozemní 

měření. CD analýzy založené na vegetačních indexech jsou například hojně využívány v lesnictví 

(Nordberg & Evertson, 2005; Wilson & Sader, 2002). Nejvyužívanějším z nich je normovaný 

diferenční vegetační index (Lyon et al., 1998; J. Rogan & Yool, 2001). 
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Obr.  7 V práci použité vegetační indexy (zdroj: Hussain et al., 2013; Lyon et al., 1998) 
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Change Vector Analysis (CVA) koncepčně rozšiřuje metodu Image Differencing 

 (D. Lu et al., 2004), a to tak že dokáže pracovat ve více rozměrném prostoru najednou se všemi 

spektrálními pasy (Coppin et al., 2004). Informace o změně získáme vynesením dvou 

proměnných (například spektrálního pásma nebo vegetačního indexu) překrývajících se pixelů či 

objektů dvojice snímků do pravoúhlé soustavy souřadnic (Berberoglu & Akin, 2009). Jejich 

následným propojením vznikne spojnice, která představuje tzv. vektor spektrální změny (Spectral 

Change Vector). Vektor spektrální změny nese informaci o velikosti a směru (Singh, 1989). 

Velikost vektoru je počítána jako Eukleidovská vzdálenost mezi koncovými body vektoru pomocí 

Pythagorovy věty (viz Obr.  8). Směr vektoru je naopak počítán jako úhel od zvolené normály 

(Johnson & Kasischke, 1998). Změnu v obrazovém záznamu představuje změna ve velikosti 

vektoru, pro její stanovení je opět nutné definovat threshold (D. Lu et al., 2004). Dále je možné 

pomocí směru vektoru určit i charakter změn, tedy co se na co změnilo. Důležitější,  

než u ostatních metod, je tu kvalitní preprocessing dat, a to hlavně přesná geometrická registrace 

a radiometrická normalizace vstupních dat (Berberoglu & Akin, 2009). Nejlepších výsledků  

je dosaženo, když jsou vstupní data pořízena ve stejném ročním období, nejlépe i fenologické fázi 

(J. Chen, Gong, He, Pu, & Shi, 2003). Výhodou CVA je poskytnutí detailní informace o změnách 

v podobě změnové matice (Hussain et al., 2013). 

 

Druhou skupinou před-klasifikačních CD technik jsou metody založené na transformaci 

obrazu. Obecně je totiž považováno za vhodnější, než počítat se surovými radiometrickými daty, 

použít data nějakým způsobem transformovaná (D. Lu et al., 2005). Mezi transformační techniky 

řadíme: (a) Principal Component Analysis (PCA), (b) Tasselled Cap Transformation (KT) 

(Hussain et al., 2013) a (c) Multivariate Alteration Detection (MAD) (Coppin et al., 2004). 

Výhodou těchto metod je snížení redundance mezi jednotlivými spektrálními kanály a zároveň 

zvýraznění potřebných informací v nově odvozených složkách. Na druhou stranu neposkytují 

 
Obr.  8 Ukázka výpočtu CVA pro dvě spektrální pásma 

(Zdroj: Berberoglu & Akin, 2009; Dobrovolný, 1998; Hussain et al., 2013) 
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detailní změnovou matici a stejně jako většina zatím uvedených metod vyžadují volbu vhodné 

threshold (D. Lu et al., 2004). 

Analýza hlavních komponent (PCA) je jednou z nejvyužívanější CD metod  

(D. Lu et al., 2004). Jedná se o statistickou metodu, která pomocí lineární transformace převede 

N vstupních multispektrálních pásem do N nových nekorelovaných výstupních pásem,  

tzv. hlavních komponent (Singh, 1989). První komponenta (PC1) nese nejvíce nekorelovaných 

informací obsažených v původních datech, druhá méně atd. Oblasti beze změny jsou 

v transformovaném snímku vysoce korelované a naopak. První (PC1) a druhá (PC2) komponenta 

mají tendenci obsahovat spíše korelované informace (nezměněná území). Třetí (PC3) a vyšší 

korelované, tedy oblasti, na nichž došlo ke změně. Z pohledu Change Detection je možné analýzu 

hlavních komponent aplikovat na předem sloučené snímky (Deng et al., 2008) nebo pro každý  

ze snímků samostatně. V druhé variantě se následně nevyhneme mezikroku v podobě odečtení 

dvojice transformovaných snímků. V obou případech je pro CD nezbytné stanovení threshold 

(Hussain et al., 2013).  Výhodou metody je snížení redundance dat, která zmenšuje jejich objem, 

a to bez podstatné ztráty informace (Dobrovolný, 1998). Nevýhodou je naopak závislost 

provedené analýzy na vstupních snímcích a její binární charakter (Hussain et al., 2013). 

Metoda Tasseled Cap (KT) je stejně jako PCA založena na lineární transformaci obrazu,  

při které jsou z původních multispektrálních kanálů vypočtena nová pásma. Metoda byla původně 

navržena pro zpracování snímků z družice Landsat, avšak dnes je běžně použitelná pro většinu 

dostupných družicových dat. Na rozdíl od PCA jsou výsledkem KT vždy stejné komponenty 

označované jako: TC1 (Brightness) zobrazující odrazivost půdy, TC2 (Greenness) vegetace  

a TC3 (Wetness) vlhkost půdy a vegetace (D. Lu et al., 2004). Zbylá pásma většinou obsahují  

jen šum, nicméně v některých případech je z nich možné získat informace o atmosférických 

podmínkách měření. Proto je TC4 někdy označována jako „Haze“ index. Pokud vyneseme první 

dvě transformovaná pásma do dvourozměrného grafu, získáme pro metodu charakteristický 

obrazec tzv. Tasselled Cap – čepice Santa Clause. Pro CD je využíváno právě změny hodnot 

Brightness a Greenness. Analýzy vegetace například vychází z předpokladu, že na začátku 

vegetačního období dominuje hodnota Brightness. V průběhu vegetačního období se ale poměr 

obrací, až do vrcholu Greenness, po kterém dochází k odumírání vegetace a opět pozvolnému 

nárůstu Brightness (Dobrovolný, 1998). V procesu CD jsou změny detekovány vzájemným 

odečtením získaných komponent nebo jsou komponenty počítány ze sloučených kanálů obou 

snímků. Výhodou této metody, na rozdíl od PCA, je nezávislost na použitých datech, díky níž se 

hodí například pro analýzu časových řad snímků. Nevýhodou je naopak nutnost přesných 

atmosférických korekcí, složitá interpretace a popis získaných výsledků a stejně jako u většiny 

před-klasifikačních metod nekompletní matice změn (Hussain et al., 2013; D. Lu et al., 2004). 

KT se nabízí jako jedna z možností pro detekci změn například v lesních ekosystémech  

(John Rogan, Franklin, & Roberts, 2002). 

Z principu analýzy hlavních komponent vychází metody MAD (Multivariate Alteration 

Detection) a její zdokonalená verze IR-MAD (Iteratively Reweighted Multivariate Alteration 

Detection), které jsou shodně založeny na výpočtu kanonické komponentní analýzy, při které 
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 je IR-MAD na rozdíl od MAD počítána iterativně (M. J. Canty & Nielsen, 2008).  

Obecně můžeme tyto technologie definovat jako neřízenou detekci změn krajinného pokryvu 

použitelnou pro multispektrální či hyperspektrální snímky jakéhokoliv prostorového rozlišení. 

MAD tak poskytuje způsob, jak kombinovat různé typy dat, což může být užitečné například  

ve studiích zabývajících se historickými Change Detection. Metoda by měla dle dostupné 

literatury přinášet přesnější výsledky než PCA (Coppin et al., 2004).Technologie IR-MAD zatím 

není součástí standardních DPZ softwarů, jako ostatní uváděné metody, ale je dostupná ve formě 

volně stažitelného pluginu, který lze implementovat do softwarů eCognition (John & Bachman, 

2007), ENVI (M. Canty, 2012) či Matlab (M. J. Canty & Nielsen, 2012). 

Post-klasifikační PBCD jsou metody, jejichž jádrem je proces klasifikace. Tedy vstupní 

snímky jsou nejprve klasifikovány, a až následně dále zpracovávány. Tento základní rozdíl 

 je odlišuje od výše uvedených před-klasifikačních metod. Výsledkem klasifikace může být 

v závislosti na zvolené metodě buď informace o druhu LC či přímo jeho konkrétní změna. 

Rozlišujeme dvě základní skupiny technik: (a) Post-Classification Comparison, pří které jsou 

snímky klasifikovány individuálně a (b) Multi-Date Direct Classification, při které jsou snímky 

nejprve spojeny a poté klasifikovány jako jeden obraz (Hussain et al., 2013). Výhodou post-

klasifikačních metod je redukce externích vlivů vzniklých při pořizování multi-temporálních 

snímků a schopnost tvorby kompletní změnové matice (Singh, 1989). Nevýhodou je potřeba 

kvalitních trénovacích dat využívaných v procesu klasifikace. Jejich pořízení je často obtížné  

a například pro historická data skoro nemožné. Pro zlepšení výsledku klasifikace je využíváno 

například transformací obrazu, vegetačních indexů, pokročilých klasifikačních metod nebo jsou 

využívány i jiné doplňkové zdroje dat (D. Lu et al., 2004). 

Post-Classification Comparison je už od 70. let minulého století jednou z nejběžněji 

využívaných metod LC Change Detection (Hussain et al., 2013), jejíž postup je možné rozdělit 

do dvou kroků. V první kroku jsou nejprve multi-temporální data individuálně klasifikována.  

Na klasifikaci poté navazuje druhý krok, v kterém je ukryta samotná CD, jež je založena  

na porovnání vytvořených tematických map. Proces porovnání se odvíjí od zvoleného digitálního 

modelu prostorových dat. Pro vektorová data je používáno základních geoprocessingových – 

překryvných - funkcí, u rastrových dat nástrojů mapové algebry. Výhodou této metody je,  

díky individuálnímu přístupu ke každému ze snímků, minimalizování vlivu atmosféry, sensoru  

a přírodních podmínek na výsledek CD (Coppin et al., 2004) a dále tvorba kompletní změnové 

matice (Singh, 1989). Výsledná mapa změn zobrazuje nejen binární informaci o přítomnosti 

změny, ale i údaje o tom co na co se v krajině změnilo. Hlavní nevýhodou post-klasifikačních 

metod je závislost na přesnosti klasifikace každého vstupního snímku (D. Lu et al., 2004).  

Chyby v klasifikaci jednotlivých snímků se přenášejí do výsledné přesnosti CD (Coppin et al., 

2004). Pokud je například individuální přesnost klasifikací snímků 80 %, tak přesnost výsledné 

Change Detection bude dosahovat pravděpodobně jejich násobku, tedy pouze 64 %  

(0,8 x 0,8 x 100) (Singh, 1989). Pro samotnou klasifikaci je dále zásadní výběr vhodné 

klasifikační metody a získání kvalitních trénovacích dat. I přes zmíněné nedostatky patří  
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post-klasifikační porovnání díky změnové matici mezi nejvyužívanější metody CD (D. Lu et al., 

2004). 

Multi-Date Direct Classification je metoda založená na přímé klasifikaci předem sloučených 

multi-temporálních dat (Hussain et al., 2013). Výsledkem analýzy jsou, na rozdíl  

od post-klasifikačního porovnání, přímo kategorie zobrazující jednotlivé druhy změn. Klíčovým 

krokem celé analýzy je, mimo sloučení snímků, volba vhodných klasifikačních příznaků. Surová 

spektrální pásma jsou často nahrazována jejich obrazovými transformacemi či vegetačními 

indexy (Dobrovolný, 1998). Výhodou metody je jednotná klasifikace, která šetří čas zpracovatele 

(D. Lu et al., 2004). Nevýhodou je naopak složitá klasifikace změn (Coppin et al., 2004), v níž  

je obtížné odlišení spektrální změny v rámci jednoho snímku od časové změny mezi jednotlivými 

snímky (Singh, 1989), s čímž souvisí i následné netriviální pojmenování tříd změn, které je 

závislé na zkušenostech zpracovatele analýzy a nekompletní změnová matice (Hussain et al., 

2013).   

Pro oba přístupy post-klasifikačních CD jsou využívány jak standardní algoritmy řízené 

(Maximum Likelihood, Parallelepiped atd.) a neřízené klasifikace (ISODATA, K-Means),  

tak algoritmy pokročilé. Jelikož jsou informace o tradičních přístupech všeobecně známé a jsou 

dohledatelné v každých skriptech shrnujících problematiku dálkového průzkumu Země, tak zde 

již nebudou více rozebírány (Dobrovolný, 1998; Halounová & Pavelka, 2008) a dále budou 

zmíněny jen algoritmy pokročilé, které jsou předmětem mnoho současných studií.  

Do této kategorie převážně patří, v CD v poslední době stále více využívané, techniky založené 

na tzv. strojového učení (Machine Learning): (a) Artificial Neural Network, (b) Support Vector 

Machine a (c) Decision Tree. 

Metody Artificial Neural Network (ANN) jsou založeny na odhadu funkce mezi vstupními  

a výstupními daty. Postup CD je založen na strojovém učením, jehož výsledkem je algoritmus, 

který dokáže přímo ze vstupních snímků klasifikovat přítomné změny. Algoritmus se nejprve učí 

z trénovacího datasetu, na jehož základě vytvoří vztahy (sítě) mezi vstupními (snímky)  

a výstupními uzly (změnami). Natrénovaná síť je následně aplikovaná na hlavní dataset, z kterého 

je přímo vytvořena mapa změn. Výhodou ANN je, že se jedná o ne-parametrické řízené algoritmy, 

pro jejichž aplikování nemusí platit předpoklad normálního rozdělení. Z tohoto důvodu poskytují 

lepší výsledky u LC, které nemají právě normální rozdělení (D. Lu et al., 2004). Nevýhodou  

je nutnost velkého množství trénovacích dat v procesu učení. Co není předem natrénováno, je jen 

obtížně detekováno (Hussain et al., 2013). Tato metoda byla využita například v úlohách 

spojených s lesnictvím (Woodcock, Macomber, Pax-Lenney, & Cohen, 2001) a studiem zástavby 

(Pijanowski, Pithadia, Shellito, & Alexandridis, 2005).  

Metoda Support Vector Machine je naopak založena na teorii statistického učení. Algoritmus 

je aplikován na sloučené multi-temporální snímky. SVM se učí z trénovacích dat a automaticky 

najde na základě spektrálních vlastností obrazových prvků prahovou hodnotu pro klasifikaci 

změněných nebo naopak nezměněných oblastí. Výhodou SVM je, že pro dosažení přesného 

výsledku není třeba rozsáhlých trénovacích dat. Naopak nevýhodou je složitý výběr výpočetní 

funkce, s kterou souvisí i výpočetní nároky, které se neúměrně zvyšují s rozměrností vstupních 
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dat (Hussain et al., 2013). Metoda byla úspěšně implementována v řadě studií, například  

při mapování zástavby (Nemmour & Chibani, 2006). 

Klasifikace Decision Tree je založena na testování, které lze schematicky vyjádřit pomocí 

rozvětveného stromového diagramu. Diagram je tvořen uzly reprezentujícími zvolený test  

a větvemi představujícími jeho výsledek. Klasifikační pravidla v jednotlivých uzlech jsou 

založena na analýze atributů vstupních datových sad. Pokud daný obrazový prvek splní určitou 

sadu testovacích kritérií, je klasifikován jako změna a naopak. Výhodou DT je, že jednou správně 

vytvořený diagram může být následně použit pro analýzu jakýchkoliv dat. Nevýhoda je jeho 

citlivost na kvalitu a výběr trénovacích dat. Důležité je rovněž jejich rovnoměrné zastoupení 

v rámci jednotlivých tříd. Pokud některou z nich „přetrénujeme“, algoritmus nemusí být 

aplikovatelný pro jiné území či roční dobu atd. Při zařazení klasifikačních pravidel dále narůstá 

hierarchická složitost DT, a tím se ztěžuje jeho interpretovatelnost (Hussain et al., 2013). 

Mimo výše uvedených pixelových metod CD je při jejich výpočtu v literatuře využívána řada 

přístupů, které se pokouší o zvýšení jejich přesnosti. A to buď například konfrontací výsledku 

s již vytvořenými databázemi LC  či využitím zcela jiných výpočetních principů jako je fuzzy 

logika atd. 

Prvním z nich jsou GIS-Based Database. V mnoha analýzách CD často není z řady důvodů 

možné pro CD využít přímo obrazová data (družicové, letecké snímky atd.). V těchto případech 

se jako vhodná alternativa nabízí již vytvořené databáze LC, které jsou bohatým zdrojem nejen 

historických, ale i současných informací o LC (D. Lu et al., 2004). Typickým příkladem takovéto 

databáze je, například v národním měřítku, celoevropská Corine Land Cover, v lokálním 

například LPIS. Mimo prostého hledání změn je možné GIS databáze využít jako trénovací data 

pro klasifikaci obrazu nebo jako objekty nahrazující proces segmentace při objektové klasifikaci, 

případně jako doplňková data sloužící k zvýšení přesnosti většiny výše uvedených metod CD. 

Výhodou GIS-Based CD je relativní dostupnost vstupních prostorových dat a jednoduchost 

výpočtu. Na druhou stranu nevýhodou je často rozdílná kvalita a přesnost databází LC, kterou již 

zpracovatel analýzy nemůže nijak ovlivnit. Hlavně při porovnávání databází získaných z různý 

zdrojů se do výsledku vnáší značná prostorová neurčitost (Hussain et al., 2013). Vztah GIS 

databází a CD není jednostranný, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale je obousměrný, 

 tedy GIS databáze mohou být použity pro CD a naopak nalezené CD pro aktualizaci GIS 

databázi. Proto je důležité se při studiu CD nezabývat pouze úzkým okruhem CD technik 

založených na principech DPZ, ale integrovat do nich i GIS, což může mít za následek zpřesnění 

výsledku prováděné analýzy  (D. Lu et al., 2004). 

S příchodem dat velmi vysokého rozlišení nabraly na významu i v PBCD texturální prvky 

obrazu, které jsou aktuální hlavně v objektovém přístupu CD, využívá se tzv. Textur Analysis 

Based Change Detection. Textura poskytuje informace o strukturálním uspořádání objektů. 

Výpočetních algoritmů je celá řada, avšak spíše než čistě pixelového porovnání, je využíváno 

rozdělení obrazu na menší okna, pro něž je textura počítána většinou pomocí nástrojů fokální 

statistiky (Hussain et al., 2013). Mimo dat VHR je textura vhodným příznakem například pro 

klasifikace černobílých historických leteckých snímků (Caridade, Marçal, & Mendonça, 2008). 
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Spectral Mixture Analysis (SMA) vychází ze zvyšující se rozměrnosti dat, s kterou jsou 

spojena data vysokého spektrálního rozlišení (Coppin et al., 2004). SMA  je založena  

na předpokladu, že každý pixel je složen z více než jedné třídy LC, a že pixely v multispektrálním 

snímku mohou být definovány na základě jejich sub-pixelového podílu čistých spektrálních 

složek (komponent). Nejjednodušším příkladem jak tohoto předpokladu dosáhnout, je využití 

lineárních modelů. Změny ve snímcích se odráží přímo v modifikaci a složení čistých složek  

v obraze (Coppin et al., 2004). SMA je komplexní metoda, jejíž výhodou je zvýšení přesnosti,  

na druhou stranu nevýhodou je nalezení vhodných čistých komponent, s čím souvisí i zvýšená 

časová náročnost výpočtu (Hussain et al., 2013; D. Lu et al., 2004).  

V přírodě se často setkáváme s tím, že hranice mezi jednotlivými prvky je neostrá,  

ale my přesto v klasicky využívaných přístupech musíme říci o jaký druh LC se jedná, případně 

zda došlo či nedošlo k jeho změně. Tento nedostatek je částečné možné vyřešit použitím tzv. 

Fuzzy logiky (Fuzzy Change Detection), která není jen výsadou CD, ale je už poměrně běžně 

využívá v jiných environmentálních aplikacích. Výsledkem analýzy pomocí fuzzy přístupu poté 

není jen binární hodnocení říkající, kde byla či nebyla změna, ale dostane rovněž informaci, 

s jakou pravděpodobností mohl jev nastat (Hussain et al., 2013). 

Poslední PBCD metodou jsou hybridní change detection (HBCD), jež jsou založeny  

na kombinaci dvou nebo více výše uvedených individuálních metod. Integrují tak jejich 

potenciální výhody, ale i nevýhody. V závislosti na zvolené kombinaci metod se můžeme setkat 

jak s binární, tak tematickou mapou změn. Výhodou HBCD je zpřesnění prováděné analýzy, 

naopak nevýhodou je značná neurčitost spojená s obtížným určením jak a jaká z využitých metod 

ovlivňuje výsledek CD. HBCD jsou, spíše než v praxi, stále ještě využívány v experimentálních 

studiích, ale dle mnohých odborníků jsou budoucností CD (Hussain et al., 2013; D. Lu et al., 

2004). Například kombinaci klasifikačních metod a Image Differencing ve svých pracích 

zkoumají Pu et al. (2008) a Dengsheng Lu et al. (2008), naopak propojení PCA analýzy 

s následnou klasifikací Deng et al. (2008). Obecně je nejčastější kombinací využití před-

klasifikačních metod s následnou klasifikací změn (D. Lu et al., 2004). 

Jak už bylo řečeno v úvodu, tradiční pixelové algoritmy se hodí spíše pro data nízkého a 

středního rozlišení. Při použití na data vysokého rozlišení vzniká v mnoha případech vlivem jejich 

velké variability velmi heterogenní výsledek (označovaný jako „pepř a sůl“), v němž se vyskytuje 

nereálné množství změn, a to i v rámci jednotlivých prostorově homogenních objektů. 

S atomičností výpočtu a nezahrnutím prostorového kontextu souvisí i ve výsledcích často 

obsažený šum v podobě izolovaných pixelů, děr v souvislých územích či chlupatých hranic. 

Zásadní pro přesnost CD je volba vhodného algoritmu. Při rozdílném typu senzoru není například 

vhodné použít metody přímého porovnání jako Image Differencing a Rationing. Výše uvedené 

nevýhody v posledních letech upozaďují PBCD metody a upřednostňují objektové technologie, 

které májí předpoklady jejích nedostatky odstranit (D. Lu et al., 2004).  

Například Blaschke & Strobl (2001) se v nadpisu svého článku provokativně ptají: „What’s 

wrong with pixels?“ 
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2.2.2.2 Object-Based Change Detection 

Základním úkolem DPZ je konverze družicových snímků na konkrétní informaci, která může být 

dále samostatně využívána nebo propojena s jinými prostorovými daty. Dokud byla velikost 

pixelu snímků větší nebo v nejlepším případě stejná jako velikost zájmového objektu,  

byl vhodným řešením analýzy pixelový přístup. S příchodem dat vyššího prostorového rozlišení  

(viz Obr.  9) se ale toto paradigma dramaticky změnilo (Blaschke, 2010). Již několik desetiletí 

řada autorů upozorňuje na to, že pixelový přístup není zcela vhodnou reprezentací geografických 

objektů a není tak ani vhodnou prostorovou jednotkou pro analýzy LC (Addink, Coillie, & Jong, 

2012). Pokud totiž pro reprezentaci LC použijeme data nižšího prostorového rozlišení, vznikají 

často smíšené pixely (tzv. „mixel“) kombinující v sobě například hodnoty dvou typů LC. Naopak 

u dat vysokého rozlišení je vytvořený model složen z množství spektrálně variabilních plošek, 

z nichž je obtížné získat ucelené informace („salt and pepper effect“). 

 Proto je dle řady studií lepší variantou nepracovat na úrovni pixelů, ale na úrovni 

homogenních objektů. První teoretické zmínky o objektových přístupech sahají do 70. let 

minulého století. Jejich praktický rozvoj je ale otázkou až posledního desetiletí a je spojen hlavně 

s relativní dostupností dat VHR a zpracovatelských softwarů jako je například eCognition a ENVI 

(Feature Extraction modul) (Addink et al., 2012; Coppin et al., 2004). Blaschke (2010) na příkladu 

mnoha studií uvádí jako zásadní milník rozvoje objektového přístupu rok 2000. Celou skupinu 

těchto objektově orientovaných technik souhrnně označujeme jako OBIA (Object Image 

Analysis), někdy též GEOBIA (Geographic Object-Based Image Analysis) (Blaschke et al., 

2014). Z oborového hlediska lze OBIA zařadit na pomezí GIS a DPZ. Některými autory  

je označována jako subdisciplína GIS propojující svět pixelů se světem vektorů (Blaschke, 2010). 

Základní jednotkou OBIA je obrazový objekt, který na rozdíl od pixelu neobsahuje pouze 

spektrální příznaky, ale zahrnuje i prostorové informace jako texturu, tvar, topologii  

a prostorovou konfiguraci vzhledem k ostatním objektům (Conchedda, Durieux, & Mayaux, 

2008). Mimo těchto informací mohou objekty obsahovat i různé prostorové statistiky, například 

průměrnou, maximální a minimální spektrální hodnotu, rozptyl atd. (Blaschke, 2010).  

Objektový přístup tak posunuje analýzu od čistě strojového přístupu blíže k lidskému vnímání 

prostoru (Addink et al., 2012). V rámci objektového přístupu je možné využít jakékoliv výše 

uvedené metody, jen s tím rozdílem, že CD není počítána pro jednotlivé pixely, ale za celé předem 

vytvořené objekty. 
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(a) nízké rozlišení: pixely jsou prokazatelné větší než objekty (sub-pixelový přístup) 

(b) střední rozlišení: pixely a objekty jsou si podobné (pixelový přístup) 

(c) vysoké rozlišení: pixely jsou prokazatelně menší než objekty (objektový přístup) 

Každý proces objektové analýzy obrazu můžeme rozdělit na: (a) segmentaci obrazu,  

(b) tvorbu klasifikačního klíče (založenou na trénovacích datech), (c) samotnou klasifikaci  

a (d) zhodnocení přesnosti (Blaschke, 2010). Prvním krokem OBIA je extrakce objektů, kterou  

je možné provést buď pomocí nástrojů segmentace, nebo stratifikací snímku na základě  

již existujících dat, například pomocí hranic pozemků, parcel atd. Takto definované objekty 

 jsou poté vstupem pro následné CD (Addink et al., 2012). Pro segmentaci obrazu je možné využít 

celou řadu již popsaných technik (Marpu, Neubert, Herold, & Niemeyer, 2010; Pal & Pal, 1993), 

jejichž cílem je rozdělit obraz (pixely) do homogenních objektů (segmentů) se stejnými 

spektrálními a prostorovými vlastnostmi (Blaschke, 2010; Blaschke et al., 2014), viz Obr.  10.  

Objekt získaný procesem segmentace by měl co nejlépe korespondovat s reálným objektem 

na zemském povrchu. Samotnou geometrii objektů ovlivňují zvolený výpočetní algoritmus  

a vstupní prostorová data. U snímků je nejdůležitější proměnou jejich měřítko, které ovlivňuje 

velikost výsledných objektů a přeneseně i výběr základních parametrů segmentačních algoritmů. 

Jejich nesprávnou volbou vznikají chyby, které se projeví buď nadhodnocením, nebo naopak 

podhodnocením množstvím objektů, které pak nekorespondují s objekty v reálné krajině.  

Při podhodnocení jsou vytvořeny větší objekty než ve skutečnosti, které stejně jako příliš velké 

pixely v PB přístupu mohou zahrnovat více kategorií LC. Při nadhodnocení jsou naopak 

vytvořeny malé objekty, které je pro lepší reprezentaci reálného stavu nutné sloučit dohromady. 

Obě varianty jsou pro CD nevhodné a zvyšují nepřesnost prováděné analýzy (Addink et al., 2012; 

Mӧlller, Lymburner, & Volk, 2007). Z výše uvedeného vyplývá, že kvalitní segmentace je těžké 

dosáhnout u malých objektů nebo u vstupních snímků nízkého rozlišení. Metody segmentace 

dělíme do 3 základních kategorií a to na metody, které pracují na základě rozdílnosti nebo naopak 

podobnosti pixelů, a dále pak na techniky založené na určení konkrétní threshold. Po extrakci 

objektů jsou pro klasifikaci používány totožné metody řízené a neřízné klasifikace, jako v případě 

PB, s kterými jsou spojeny i stejné problémy (Hussain et al., 2013). Na základní princip OBIA 

Obr.  9 Vztah mezi velikostí objektu a prostorovým rozlišením (zdroj: Blaschke, 2010) 
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přímo navazují objektové detekce změn LC (OBCD), které lze definovat jako procesy 

identifikace změn geografických objektů v čase za použití přístupů OBIA (Singh, 1989).  

Z výzkumného hlediska je nejvíce objektových aplikací zaměřeno na analýzy zabývající  

se studiem lesních porostů a zástavby (Blaschke, 2010). Mezi fundamentální OBCD metody 

řadíme Direct Object Comparison, Object Classification Comparison a Multi-temporal Object 

Change Detection (Hussain et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct Object Change Detection (DOCD) je metoda založená na přímém porovnání mezi 

objekty jednotlivých snímků (Miller, Pikaz, & Averbuch, 2005). Pracuje na analogickém principu 

jako totožná metoda v PBCD, jen na místo pixelů porovnává celé objekty. Při CD může být 

porovnávána jak geometrie objektů (šířka, rozloha), tak spektrální informace či informace 

extrahované z vlastností objektů (například textura). Pro DOCD lze využít dva velice podobné 

přístupy. V prvním přístupu je jeden ze snímků segmentován a vytvořené objekty jsou poté 

použity pro hledání změn na druhém snímku. V druhém přístupu jsou segmentovány oba snímky 

a následně porovnány pomocí jejich odečtení, podílu atd. Po porovnání je pro následnou CD nutné 

stanovit threshold odlišující oblasti se změnou od oblastí beze změny. Vlivem více vstupních 

proměnných je volba threshold obtížnější než u PBCD. Nevýhodou výše uvedeného prvního 

přístupu je to, že pokud byl vytvořen nový objekt, případně se změnilo jeho prostorové 

uspořádání, tak takováto změna nebude v konečném výsledku zahrnuta. Naopak nevýhodou 

Obr.  10 Příklad segmentace letecké fotografie (zdroj: Blaschke, 2010) 

 

(a) letecká fotografie    (c) hrubá segmentace obrazu 

 

(b) jemná segmentace obrazu  (d) objektová klasifikace lesních porostů 
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druhého přístupu je časté nekorespondování polohy stejného objektu v rámci multi-temporálních 

dat. Výhodou DOCD je její jednoduchost a lehká interpretace výsledků. Výsledkem analýzy není 

kompletní změnová matice, ale pouze informace o změně/ne změně (Hussain et al., 2013). 

Classified Objects Change Detection (COCD) je asi nejčastěji využívána OBIA metoda. 

Jedná se vlastně o metodu post-klasifikačního porovnání, v níž je na rozdíl od pixelového 

v procesu klasifikace použit objektový přístup. CD je tedy založena na porovnání individuálně 

klasifikované dvojice snímků. Porovnání je provedeno na základě geometrie a příslušnosti 

objektu k LC. Přesnost COCD je silně závislá na zvoleném klasifikačním algoritmu, který dále 

ovlivňuje výběr algoritmu segmentačního. Lze použít stejné klasifikační algoritmy jako u PBCD. 

Pro CD by měla být použita data vytvořená stejným segmentačním a klasifikačním algoritmem  

se stejnými vstupními parametry. Nevýhodou COCD je, že spolu často nekorespondují totožné 

objekty na obou snímcích a při jejich porovnání vzniká řada špatně detekovaných malých 

změnových objektů a dále její závislost na přesnosti prvotní klasifikace. Výhodou je naopak 

detailní informace o druhu změny (Hussain et al., 2013). 

Posledním přístupem objektových klasifikací je Multi-temporal Object Change Detection 

(MTCD), který je založen na sloučení snímků, segmentaci a následné klasifikaci  

(Conchedda et al., 2008). Při klasifikaci není klasifikován Land Cover, ale už přímo jeho změny. 

Postup je založen na využití všech dostupných spektrálních, texturálních i různě 

transformovaných příznaků, jejichž hodnota je za obě období přiřazována jednotlivým objektům 

(například jako průměrná hodnota, směrodatná odchylka atd.) a následně je statisticky pomocí 

zvoleného klasifikačního algoritmu identifikováno, kde je a kde není změna. S MTCD  

jsou v literatuře spojeny spíše pokročilejší algoritmy jako například Decision Tree nebo Support 

Vector Machine atd. Výhodou této metody je vytvoření prostorově si korespondujících objektů 

na mutli-temporálních snímcích, tedy segmentů s konzistentní velikostí, tvarem a lokalizací. 

Zapojení pouze jedné klasifikace potenciálně minimalizuje možnou nepřesnost analýzy. 

 Na druhou stranu při ní vlivem například stínů často vznikají špatně určené artefakty a dochází 

tak k nadhodnocení mapy změn (Hussain et al., 2013). MTCD byla využita například ve studii 

zabývající se CD mangrovových porostů v Senegalu (Conchedda et al., 2008). Stručný přehled 

výhod a nevýhod všech výše zmíněných metod shrnuje tabulka v příloze 2.   

2.3 Postup Land Cover CD 

V literatuře se setkáváme s celou řadou postupů CD dat dálkového průzkumu Země. Většina 

z nich zahrnuje geografickou identifikaci zájmových lokalit, určení typu změny, kvantifikování 

nalezených změn a vyhodnocení přesnosti výsledků CD analýzy (Coppin et al., 2004).  

Průběh Land Cover CD lze proto obecně rozdělit do tří etap na: (a) výběr dat a pre-processing, 

(b) volba CD techniky a (c) hodnocení přesnosti (Hussain et al., 2013; D. Lu et al., 2004). 
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 Výběr dat a pre-processing 

Před CD je nutné vybrat vhodná vstupní data a provést jejich předzpracování, jež je založené  

na radiometrických, atmosférických a topografických korekcích, rektifikaci a registraci obrazu  

(D. Lu et al., 2004). Pro zvýšení přesnosti CD je doporučováno použít data pořízená stejný 

senzorem, se shodným radiometrickým a prostorovým rozlišením a zároveň podobného data 

pořízení (eliminace rozdílné výšky Slunce, ročního období, fenologických rozdílů).  

Avšak i při stejné době pořízení snímků mohou být data ovlivněna variabilitou místních teplotních 

a srážkových podmínek. Pro jejich minimalizování se nejvíce autorů kloní k myšlence využívat 

data pořízená buď shodně v létě nebo v zimě, kdy je značná část krajinného pokryvu fenologicky 

stabilní (Coppin et al., 2004). Dále je také důležité se před samotnou CD zamyslet nad časovým 

horizontem vstupních snímků (Coppin et al., 2004). Pokud zvolíme snímky s malým časovým 

rozestupem, můžeme přijít o změny pomalejšího rázu a naopak (Lunetta, Johnson, Lyon, & 

Crotwell, 2004). 

Tyto teoretické předpoklady přesností CD často nelze v praxi dodržet (Dengsheng Lu et al., 

2008) a právě korekce slouží k eliminaci možných nežádoucích vlivů (D. Lu et al., 2004).  

Korekce nejsou zcela nutné, pokud klasifikujeme individuálně jeden snímek  

(například u popisovaných post-klasifikačních technik), ale jsou bezpodmínečně nutné při využití 

multi-temporálních dat nebo dat pořízených například rozdílnými senzory (Song, Woodcock, 

Seto, Lenney, & Macomber, 2000). Zásadní význam mají registrace obrazu a multi-temporální 

radiometrická korekce, které jsou často zmiňovány jako nejdůležitější kroky celé CD  

(Coppin et al., 2004).  

Registrace obrazu slouží ke ztotožnění snímků, tedy aby se při jejich překrytí stejný objekt na 

jednom snímku překrýval se stejným objektem na snímku druhém (Singh, 1989).  

Registrace použitých vstupních snímků by měla dosahovat přesnosti ½ až ¼ velikosti pixelu. 

V případě špatné geometrické korekce dochází k posunutí snímků, a tím k detekování 

nesprávných změn (Dobrovolný, 1998). Vysoká přesnost registrace je důležitá hlavně u dat 

pořízených rozdílným senzorem s rozdílným rozlišením (Hussain et al., 2013). Radiometrické 

korekce odstraňují chybu způsobenou rozdílnými charakteristikami senzoru, atmosférickými 

podmínkami, úhlem Slunce atd. (X. Chen, Vierling, & Deering, 2005). Pro minimalizování vlivu 

odlišnosti atmosféry je používán zvláštní typ korekcí, tzv. atmosférické korekce  

(Berberoglu & Akin, 2009). Jen díky spolehlivým korekcím si můžeme být jistí, že detekovaná 

změna je změnou skutečnou a ne pouze změnou vyvolanou rozdílnými pořizovacími parametry 

(Robinove, 1982). Úkolem první etapy je tedy výběr vstupních snímků a jejich standardizace, 

která je klíčová pro další zpracování. 

 Volba vhodné CD techniky 

Dalším krokem Land Cover Change Detection je výběr vhodné výpočetní metody, která závisí  

ve většině případech na požadovaném výsledku analýzy, velikosti zájmového území, prostorovém 

rozlišení a zvolené základní jednotce. Nejdůležitějším kritériem pro výběr CD je konečný 
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výsledek prováděné analýzy. Pokud je jeho podstatou jen mapa změn, je možné použít 

jednoduché techniky, jakými jsou například Image Differing nebo Rationing, jejichž výsledky 

poskytují jen change/no change informaci (D. Lu et al., 2004). Pokud ale chceme spolu 

s identifikací změny získat i její změnovou matici, tedy i informaci o tom o jaké druhy změny  

se jedná, je nutné použít odlišné techniky, jako jsou například post-klasifikační porovnání, 

Change Vector Analysis či hybridní metody.  

Výběr CD metody dále signifikantně ovlivňuje velikost zájmové území a prostorové rozlišení, 

s kterým úměrně souvisí velikost pixelu DPZ dat, tedy čím větší zájmové území, tím se ve většině 

analýz setkáme s nižším rozlišením snímku. Posledním hlediskem výběru, který úzce souvisí 

s výše uvedenými, je základní prostorová jednotka CD, tedy jestli bude analýza provedena pixel 

nebo object-based metodou. Pixelové metody se hodí spíše pro data nižšího rozlišení, objektové 

pro data rozlišení vysokého. Mnoho Pixel-Based CD metod, které se tradičně používají,  

není vhodných pro data VHR a lepších výsledků dosáhneme s Object-Based technikami. 

Nicméně celá řada technik byla vyvinuta pro oba přístupy a poskytují tak celou paletu možných 

řešení (D. Lu et al., 2004).  

 Hodnocení přesnosti CD 

Posledním krokem CD je hodnocení přesnosti, bez kterého nelze žádnou CD považovat za řádně 

provedenou. Vhodné zhodnocení výsledků je důležité nejen pro zjištění celkové přesnosti 

analýzy, ale i pro její pochopení, které je důležité pro následné rozhodování (Deng et al., 2008). 

Pro hodnocení přesnosti CD je používáno stejných nástrojů jako v případě hodnocení výsledků 

klasifikace. K dosažení kvalitního hodnocení je zapotřebí získání kvalitních referenčních dat  

(D. Lu et al., 2004). Zcela nejjednodušším měřítkem přesnosti je její procentuální vyjádření 

získané porovnáním mapy změn s referenčními daty, jehož výsledkem je jedna hodnota popisující 

průměrnou přesnost. Ta ale není často dostatečně směrodatným ukazatelem kvality provedené 

analýzy, a proto se v literatuře setkáváme se sofistikovanějšími metodami evaluace, mezi 

nejpoužívanější patří chybová matice a Kappa koeficient (Congalton, 1991; D. Lu et al., 2004), 

které jsou už běžně implementované v řadě DPZ softwarů. Přesto se ale napříč studiemi můžeme 

setkat s různými hodnoceními přesností, které pak znemožňují jejích vzájemné porovnání  

(Foody, 2002; D. Lu et al., 2004; Singh, 1989). 

2.3.3.1 Chybová matice 

Chybová matice (Error matrix) je nejběžněji využívaným nástrojem hodnocení přesnosti CD, 

který je založen na detailním porovnání vztahu mezi výsledky klasifikace a referenčními daty 

 (D. Lu et al., 2004). Matice má čtvercový tvar, v němž počet řádků a sloupců odpovídá počtu 

hodnocených změn LC (viz Tab. 1). V jednotlivých polích matice mohou být uvedeny informace 

o počtu změn, jak na úrovni pixelů, tak na úrovni objektů. Běžně se proto využívá pro hodnocení 

PBCD a OBCD, i když někteří autoři namítají, že pro objektové metody není tím nejlepší řešením, 
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na druhou stranu ale sami žádné řešení nepřináší ani nenavrhují (Hernando, Tiede, Albrecht, & 

Lang, 2012). 

V hlavní diagonále matice jsou pro každou z kategorií vypočteny celkové počty správně 

zařazených objektů z referenčních dat. Po jejich sečtení a vydělení celkovým počtem objektů 

je možné získat průměrnou přesnost (Total Accuracy). Průměrná přesnost ale není zcela 

relevantním ukazatelem, protože přesnost CD se může lišit mezi jednotlivými druhy změn. 

K detailnějšímu hodnocení jsou proto nutné informace o povaze vzniklých chyb, které zobrazují 

hodnoty mimo hlavní diagonálu matice. Ve sloupcích jsou zapsány chyby z opomenutí 

(vynechání), v řádcích naopak chyby vzniklé z nesprávného zařazení do příslušné třídy.  

Na základě struktury chyb je možné vymezit dva způsoby hodnocení přesnosti, a to z hlediska 

uživatele (User’s Accuracy), kdy je přesnost počítána pro každou třídu jako počet správně 

klasifikovaných pixelů k jejich celkovému počtu v klasifikovaném snímku, a z hlediska 

zpracovatele (Producer’s Accuracy), z kterého je přesnost vyjádřena jako poměr správně 

klasifikovaných pixelů k jejich počtu v referenčních datech (Dobrovolný, 1998; D. Lu et al., 

2004). 

2.3.3.2 Kappa index 

Druhou často využívanou metodou vycházející z chybové matice je výpočet tzv. Kappa 

koeficientu. Metoda je založena na principu, který porovnává výsledky provedené klasifikace 

s klasifikací, která by vznikla čistě náhodným zařazováním pixelů do jednotlivých tříd  

(viz Obr.  11). Při výpočtu je předpokládáno, že i při takto náhodném procesu bude určité procento 

Poznámky: 

* změna = proces přeměny LC (**například orné půdy  na travní porosty atd.)   

CHO – chyba z opomenutí 

CHZ – chyby z nesprávného zařazení 

PU – přesnost z hlediska uživatele (User’s accuracy) 

PZ – přesnost z hlediska zpracovatele (Producer’s accuracy) 

 

 

Tab. 1 Příklad chybové matice (zdroj: Dobrovolný, 1998) 
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objektů zařazeno správně. Konkrétní přesnost klasifikace je získána z diagonály chybové matice. 

Přesnost náhodné klasifikace z hodnot mimo její diagonálu. 

Hodnota koeficientu 0,9 například říká, že v provedené klasifikaci jsme se vyhnuli 90 % chyb, 

které by vznikly při čistě náhodné klasifikaci (Dobrovolný, 1998; Halounová & Pavelka, 2008). 

 

  

 

 

 

2.4 Budoucnost Land Cover CD 

Vývoj Land Cover CD technik byl v minulosti částečně omezen technickými překážkami, 

například nedostatečnou výpočetní kapacitou či neexistencí vhodných družicových snímků.  

Tato omezení však vzala v posledních několika desetiletích, vlivem zdokonalení výpočetní 

techniky, výzkumem v oblasti pořizování, zpracování a analýzy obrazu, za své, a tak se otevřelo 

v celku neomezené pole působnosti, z kterého vyplynulo rozmanité množství CD technik (Coppin 

et al., 2004). Odborníci na CD proto v blízké budoucnosti nepředpokládají žádný překotný vývoj, 

spíše pozvolný rozvoj do dnešní doby známých pixelových a objektových přístupů. Avšak těžiště 

CD se posune směrem od PBCD k OBCD, jež zaujmou dominantní postavení. Z datového 

hlediska se CD odkloní od snímků nízkého a středního rozlišení k datům rozlišení (velmi) 

vysokého, a to díky jejich předpokládané široké dostupnosti a prodlužující se délce pořizování, 

díky níž bude možné využít i delší časové řady než doposud (Hussain et al., 2013). 

 Možný je i odklon od tradičních bi-temporálních přístupů k analýzám časových řad snímků 

(Coppin et al., 2004).  

Velkou výzvou, spojenou s řadou nových a stávajících družic, bude vytvoření  

multi-sensorálních algoritmů, jejichž hlavním úkolem bude, mimo jiné, automatické zjištění 

parametrů segmentace obrazu založené na tzv. multi-scale přístupu (Blaschke, 2010; Hussain et 

al., 2013). Dále bude docházet ke stále větší integraci GIS technik a budou testovány i nové 

experimentální technologie založeném na rozvíjející se umělé inteligenci (Coppin et al., 2004)  

a pro analyzování rozsáhlých datových skladů budou stále častěji využívaný přístupy Data 

Mining. Zavedené Change Detection techniky budou dále implementovaný jako běžné nástroje 

do GIS. V budoucnu nebude problém s množstvím a dostupností dat, ale naopak dostat z takového 

množství dat potřebné informace (Blaschke, 2010; Hernando et al., 2012; Hussain et al., 2013). 

Přičemž se stále více odborníků domnívá, že další zlepšení prostorového rozlišení družicových 

senzorů již nepřinese "lepší" výsledky (Blaschke, 2010). 

 

 

Obr.  11 Obecný vzorec výpočtu Kappa koeficientu (zdroj: Dobrovolný, 1998) 
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KAPITOLA 3  

Data 

V diplomové práci bylo použito několik odlišných druhů prostorových dat, která lze dle jejich 

významu rozdělit do dvou kategorií. První kategorií jsou data hlavní, která byla použita v samotné 

praktické části práce při studiu Change Detection a druhou kategorií jsou data komplementární 

(doplňková), která v práci sloužila jako podpůrná data například pro vytipování zájmových 

lokalit, predikci vhodných družicových snímků či jako podklad pro tvorbu přiložených mapových 

výstupů. 

3.1 Hlavní data 

V práci byly použity dva hlavní typy dat. Prvním byly družicové snímky a druhým vektorové 

databáze LPIS. Po zjištění dostupností různých družicových dat a konzultaci s vedoucím 

diplomové práce bylo rozhodnuto, že bude nejvhodnější použít dva druhy temporálních optických 

družicových dat s různým prostorovým rozlišením, a to konkrétně data s vysokým prostorovým 

rozlišením (HR), do kterých řadíme snímky pořízené družicemi s rozlišením v řádu desítek metrů, 

a data s rozlišením velmi vysokým (VHR), do kterých spadají snímky pořízené družicemi 

s rozlišením v řádu metrů. Důležitější roli hrály v práci díky svému lepšímu prostorovému pokrytí 

snímky HR, které tak nabízely komplexnější pohled do dané problematiky. Snímky VHR byly 

využity pro dokreslení CD o vliv neurčitosti vstupních geodat v procesu CD, tedy jestli  

je důležitým parametrem přesnosti analýzy i prostorové rozlišení vstupních snímků.  

Naopak databáze LPIS sloužila jako referenční zdroj informací při porovnávání využitelnosti 

jednotlivých prediktorů pro detekci změny orné půdy na travní porosty a pro tvorbu z nich 

vycházejících modelů. Všechna hlavní data byla zapůjčena pouze pro potřeby diplomové práce. 

 Družicové snímky vysokého rozlišení 

Jako zdroj družicových dat vysokého rozlišení byly použity snímky pořízené v rámci projektů 

IMAGE 2006 a 2012, jejichž výhodou je mimo toho, že disponují jedním z nejlepších 

prostorových rozlišení v rámci kategorie HR snímků i fakt, že byly prozatím využity jen pro 

minimum aplikací (viz Obr.  12). Ani jedna z datových sad však nebyla volně dostupná a pro 

potřeby práce byly obě zapůjčeny Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA).  

V rámci IMAGE 2006 byly pro území ČR k dispozici snímky z družice IRS P6 (21 snímků), které 

souvisle pokrývají celou rozlohu republiky a dále pak z družic SPOT-4 (17 snímků)  

a SPOT-5 (11 snímků), které doplňují snímky z IRS v místech s vysokou mírou oblačnosti. 

Datová sada IMAGE 2012 byla tvořena duálními snímky pořízenými z družic IRS P6 (15 snímků)  

a Resourcesat 2 (8 snímků) disponující stejným typem sensoru a pokrývající souvisle celé území 

České republiky (Bašistová, 2014). 
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3.1.1.1 Charakteristika snímků IMAGE 

Datové sady IMAGE 2006 a 2012 byly pořízeny ESA (European Space Agency/Evropská 

vesmírná agentura) jako podkladová data pro tvorbu databází Corine Land Cover 2006 a 2012. 

Díky tomu obsahují temporální multispektrální snímky všech zapojených evropských států. 

Snímky byly pořízeny v duálním módu, tedy pro každou část zemského povrchu jsou za každé 

období k dispozice dva multispektrální snímky. Samotný časový rámec pořízení snímků byl 

v gesci zapojených národních států a snímky byly napříč Evropou pořízeny v letech 2005 – 2007 

a 2011 – 2013, a to v závislosti na místních meteorologických podmínkách, hlavně oblačnosti. 

Snímky IMAGE 2006 byly pořízeny indickou družicí IRS P6 (někdy též označovanou jako 

Resourcesat 1) a francouzskými družicemi SPOT-4 a SPOT-5. Scény IMAGE 2012 byly rovněž 

pořízeny IRS P6, která byla dále doplněna o její sesterskou, také indickou, družici Resourcesat 2 

a dále pak německými družicemi RapidEye. Data IMAGE byla vyhotovena ve dvou verzích,  

a to pro celé území v evropském souřadnicovém systému ETRS-89 v rozlišení 25 m a dále pak 

pro jednotlivé státy v systémech národních v rozlišení 20 m. Například pro území České 

republiky v S-JTSK. Snímky jsou již geometricky, radiometricky i atmosféricky standardizované.  

Bližší popis obou datových sad lze nalézt v technických správách na internetových stránkách 

programu Copernicus (Büttner, Soukup, & Kosztra, 2014; European Environment Agency, 2007). 

Technické specifikace všech zapojených družic i jejich sensorů představují Tab. 2 a Tab. 3 

Obr.  12 Ukázka HR snímků IMAGE 2006 a IMAGE 12 v barevné syntéze 3,4,2 (zdroj: vlastní) 
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Tab. 2 Technické specifikace družic IMAGE 2006 

(zdroj: European Environment Agency, 2007; GISAT, 2016) 

 

Tab. 3 Technické specifikace družic IMAGE 2012 

(zdroj: Büttner et al., 2014; GISAT, 2016) 
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 Družicové snímky velmi vysokého rozlišení 

Jako zdroj družicových dat velmi vysokého rozlišení byl použit jeden pár snímků pořízených 

družicemi Ikonos-2 (20. 05. 2005, produkt GEO) a WorldView-2 (23. 04. 2010, produkt 

ORStandard2A), který byl pro potřeba práce zapůjčen společností GISAT, viz Obr.  13.  

Obě získané scény byly distributorem dat radiometricky a geometricky korigovány  

a transformovány do souřadnicového systému WGS 1984 UTM zone 33N. Dostupnost dat VHR 

byla velmi omezena, a to proto, že se jedná o komerční družice, za jejichž snímky se platí nemalé 

částky. Proto nebylo možné, jako v případě dat HR, získat snímky pokrývající území ČR  

a po konzultaci s odborníky ze společnosti GISAT a vedoucím práce byla vybrána a zapůjčena 

pouze tato jedna dvojice snímků. 

 

 

 

 

 

 

Obr.  13 Ukázka VHR snímků z družice Ikonos-2 a WorldView-2 v barevné syntéze 3,2,1 (zdroj: vlastní) 
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3.1.2.1 Charakteristika snímků Ikonos-2 a WorldView-2 

Oba druhy snímků byly pořízeny americkou společností DigitalGlobe. Jedná se o komerční 

družice s rozlišením v ne pansherpované podobě 4 m v případě Ikonos-2 a 1,84 m v případě 

WorldView-2. Pořízení dat z obou družic není nijak levnou záležitostí a pohybuje se v řádu 

desítek až sta tisíců korun. Na druhou stranu, je tato finanční náročnost vykoupena detailním 

prostorovým rozlišení a družice mohou po zpracování dosahovat rozlišení lepšího než 1 m.  

Přitom si zachovávají stejné spektrální rozlišení jako v případě snímků z družic HR. Nevýhodou 

VHR družic je menší šířka záběru, díky níž se hodí spíše pro aplikace na lokální či regionální 

úrovni. V literatuře se řada autorů shoduje, že obecně právě data velmi vysokého rozlišení a jejich 

neomezená dostupnost jsou jednou z budoucností dálkového průzkumu Země (Digital Globe, 

2012; GeoEye, 2006). Technické parametry v práci využitých VHR družic shrnuje Tab. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LPIS 

Posledním nepostradatelným zdrojem dat byla databáze LPIS (Land Parcel Identification 

System), která je součástí stejnojmenného geografického informačního systému. LPIS obecně 

slouží k evidenci využívání zemědělské půdy v České republice. Databáze obsahuje informace  

o zemědělských pozemcích na základě jejich skutečného užívání od roku 2004. Základní 

jednotkou LPIS je díl půdního bloku (DPB), který představuje souvislou plochu zemědělsky 

obhospodařované půdy užívanou právě jedním uživatelem s jednou zemědělskou kulturou.  

Díky detailnímu měřítku a přesné evidenci Land Use je LPIS nenahraditelným zdrojem informací 

Tab. 4 Technické specifikace družic velmi vysokého rozlišení 

(zdroj: Digital Globe, 2012; GeoEye, 2006; GISAT, 2016) 
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o zemědělské půdě využívaným v celé řadě nejen čistě zemědělských aplikací (Ministerstvo 

zemědělství ČR, 2016a). 

Databáze LPIS klasifikuje zemědělské kultury do 11 kategorií, z nichž jsou pro práci stěžejní 

dvě, a to orná půda a travní porost. Dle příslušného zákona je zde orná půda definována jako 

„zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují v pravidelném sledu, popřípadě pod 

skleníky, nebo pod pevným anebo přenosným krytem, zemědělské plodiny a která není travním 

porostem“. Naopak travním porostem se rozumí „zemědělsky obhospodařovaná půda, na které 

se nachází stálá pastvina, popřípadě souvislý porost s převahou travin určený ke krmným účelům 

nebo k technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem obnovy 

travního porostu“ (Ministerstvo zemědělství ČR, 2014). 

Aktuální data LPIS jsou volně dostupná ke stažení (Ministerstvo zemědělství ČR, 2016b). 

Naopak je tomu u dat archivních, která takto jednoduše získat nelze. Tyto data však bylo možné 

vyžádat od Ministerstva zemědělství ČR pro studentské účely. V práci byla použita archivní 

vektorová data z let 2005, 2006, 2010, 2011 a 2012. 

3.2 Komplementární data 

Druhým typem v práci využitých dat byla již výše zmíněna data doplňková, která nebyla součástí 

samotného procesu Change Detection, ale byla nepostradatelným zdrojem informací při přípravě 

a pořizování družicových snímků či při tvorbě mapových výstupů. Konkrétně byly použity 

vektorové geodatabáze CORINE Land Cover a ArcČR 500. 

 CORINE Land Cover 

CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) Land Cover (CLC)  

je celoevropský program zaměřený na shromažďování informací o krajinném pokryvu a jeho 

změnách. Program je součástí služby monitorování území Copernicus, jejímž úkolem je získávání 

aktuálních informací o stavu životního prostředí. CLC prozatím poskytuje prostřednictvím 

prostorových databází data o krajinném pokryvu ze 4 časových horizontů, konkrétně z let 1990, 

2000, 2006 a 2012. Databáze vznikaly, podle totožné metodiky, vizuální interpretací  

nad podkladovými daty v měřítku 1 : 100 000, kterými byly již výše zmíněné snímky z datových 

sad IMAGE. Nejmenší mapovací jednotka (MMU) všech vrstev LC je 25 ha. V případě 

změnových databází jsou zaznamenávány změny větší než 5 ha. Krajinný pokryv je klasifikován 

do 44 tříd uspořádaných do tří hierarchických úrovní. Základní úroveň je rozlišena na pět kategorií  

a to urbanizovaná území, zemědělské plochy, lesy a polo přírodní oblasti, humidní území a vodní 

plochy (Bossard, Steemans, Feranec, & Otahel, 2000; Copernicus, 2016). Pro potřeby práce  

byly důležitými kategoriemi třídy 211 (Orná půda mimo zavlažovaných ploch) a 231 (Louky), 

jejichž charakteristika se velmi shoduje s výše uvedenými definicemi v rámci LPIS.  

Podrobná klasifikace všech tříd LC je detailně popsaná například v publikaci Bossard et al. 

(2000). 
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V diplomové práci byly použity vrstvy z let 2006 a 2012, které sloužily jako zdroj informací 

k vytipování potenciálně vhodných lokalit pro prováděnou Change Detection orné půdy na travní 

porosty. Na základě CLC byly vybrány jak snímky vysokého, tak velmi vysokého rozlišení,  

na kterých byla předpokládána zkoumaná změna. Data byla stažena z portálu projektu Copernicus 

(Copernicus, 2016), na němž jsou po jednoduché bezplatné registraci volně dostupná  

jak ve vektorovém, tak rastrovém formátu. 

 ArcČR 500 

Posledním v práci použitým datovým zdrojem byla databáze ArcČR 500 verze 3.2.  

Jedná se o digitální vektorovou geografickou databázi České republiky v měřítku 1 : 500 000, 

která vznikla ve spolupráci společností ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřického úřadu (ZÚ) 

a Českého statistického úřadu (ČSÚ). Databáze je rozdělena do dvou tematických skupin, které 

tvoří základní geografické prvky a klady listů státních mapových děl a administrativní členění ČR 

(ARCDATA Praha, 2014). ArcČR 500 je volně stažitelná z internetových stránek společnosti 

ARCDATA Praha. V práci byla databáze ArcČR 500 použita jako podklad pro tvorbu mapových 

výstupů. 
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KAPITOLA 4 

Metodika 

Metodika diplomové práce přímo vychází ze stanovených cílů, kterých se snaží dosáhnout 

prostřednictvím pěti na sebe navazujících kroků rozdělených do sedmi kapitol. Nejprve bylo 

nutné získat všechna potřebná vstupní data a vymezit na nich dostatečný počet zájmových lokalit 

splňující požadované parametry. Poté bylo důležité data, a to hlavně vstupní družicové snímky, 

předzpracovat a připravit je tak pro výpočet. Na preprocessing dat přímo navazoval výpočet 

preferovaných prediktorů a jejich temporální změny, která byly v další části práce pomocí 

doporučených statistických metod zkonfrontována s referenčními LC daty. Výsledkem 

provedené statistické analýzy bylo získání potenciálně nejvhodnějších prediktorů a na ně 

navazujících predikčních modelů, jejichž skutečná přesnost byla na závěr prakticky ověřena. 

Většina práce s prostorovými daty byla provedena v geografickém informačních softwaru 

ArcGIS 10.4 od společnosti ESRI. Pouze prvotní preprocessing družicových snímků  

ve specializovaném DPZ programu ENVI 5.3 od společnosti Exelis VIS. Oba programy  

byly dostupné skrze univerzitní studentskou licenci. Příprava získaných dat pro následnou 

statistickou analýzu byla provedena v softwaru MS Excel od firmy Microsoft a samotné 

statistické vyhodnocení ve specializovaném statistickém softwaru R.  

4.1 Výběr vhodných scén a zájmových lokalit 

Prvním a velmi podstatným krokem diplomové práce, který byl důležitý pro dosažení přesných  

a věrohodných výsledků, byla volba vstupních prostorových geodat, která byla rozdělena do dvou 

kroků. Prvním krokem byl výběr vhodných snímků a druhým pak volba na nich se nacházejících 

zájmových lokalit. Samotnému výběru vhodných dat předcházel proces jejich získávání,  

který byl vzhledem k jejich variabilitě a množství časově náročný a vyžadoval nutnou dávku 

trpělivosti řešitele práce a součinnost všech zainteresovaných distributorů dat.  

Základním předpokladem výběru scén byla jejich fyzická existence, která byla u snímků HR 

pro většinu území České republiky velmi dobrá, naopak u snímků VHR velmi omezená  

(viz předešlá kapitola Data). Vhodné snímky dále musely splňovat tyto stanovené parametry:  

a) dostatečný výskyt území se změnou orné půdy na travní porost a beze změny  

(viz CLC) 

b) nejlépe bezoblačnost nebo co nejmenší oblačnost 

c) pořízení stejnou družicí  

d) lokalizace v pohraničí (podhorské oblasti) 

e) správné temporální rozlišení 

Každý z těchto parametrů měl za úkol minimalizovat možné chyby či nepřesnosti, které by 

mohly do prováděné analýzy vnášet potenciální chyby, díky nimž by CD mohla detekovat  
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jako oblasti se změnou místa, na kterých nedošlo ke skutečné změně LC, ale jen ke změně 

způsobené rozdílnými podmínkami při pořizování snímků. Například požadavek stejné družice 

má za úkol eliminovat možné chyby způsobené rozdílným radiometrickým, spektrálním  

i prostorovým rozlišením. Lokalizace v podhorských oblastech zase počítá s velmi podobnou 

fenologickou fází zde rostoucích rostlin i plodin a s častějším výskytem zkoumané změny než 

v jiných částech republiky. Správné temporální rozlišení omezuje možné chyby způsobené 

špatnou časovou konfigurací dvojice snímků atd. 

Před samotným výběrem konkrétních družicových snímků bylo důležité získání obecného 

povědomí o změnách orné půdy na travní porost. Jelikož nejrozsáhlejšími družicovými podklady 

byly snímky IMAGE, které sloužily jako základní datový vstup pro tvorbu databází CORINE 

Land Cover, byla pro vytipování vhodných lokalit zvolena právě tato LC data. Databáze byly 

nejprve staženy pro příslušné roky (2006, 2012) z geoportálu programu Copernicus a načteny  

do softwaru ArcGIS 10.4. Získaná data obsahovala informace o krajinném pokryvu pokrývajícím 

většinu států Evropy, a tak bylo nutné obě databáze oříznout vrstvou hranice ČR 

(StatPolygon.shp) z databáze ArcČR 500 nástrojem Clip. Pro zjištění samotné změny LC  

byl proveden průnik obou vrstev, ke kterému byl využit nástroj Intersect, který sloučil prostorové 

i tematické atributy databází. Následně byly pomocí vhodného SQL dotazu  

(nástroj Select By Attributes) vybrány pouze polygony, ve kterých došlo ke změně orné půdy na 

travní porost (211 – 231) nebo se orná půda nezměnila (211 – 211). Protože výsledná vrstva 

obsahovala mnoho nežádoucích štěpin, bylo nutné ji generalizovat, a to prostřednictvím 

odstranění polygonů menších než velikost pixelu vstupních data (20 x 20 m), tedy objektů 

menších než 400 m2. Výslednou vrstvu vizualizuje Obr.  14, na kterém jsou oblasti představující 

změnu z orné půdy na travní porost zobrazeny barvou červenou a oblasti beze změny barvou 

zelenou. 

Obr.  14 Přehled vybraných (ne)změn krajinného pokryvu v měřítku ČR (zdroj: vlastní) 
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 Výběr snímků vysokého rozlišení 

Výběr snímků ze získaných datasetů IMAGE byl v souladu s výše uvedenými podmínkami. 

Nejdříve byly vybrány všechny snímky pořízené v obou obdobích stejnou družicí, kterou je jak 

pro IMAGE 2006, tak IMAGE 2012, družice IRS P6. Byly proto vyloučeny snímky z družic 

SPOT-4 a SPOT-5 (IMAGE 2006) a RS-2 (IMAGE 2012), i když v jejím případě se jedná o 

družice se stejným multispektrálním sensorem LIS-III. Poté byly eliminovány snímky s vysokým 

procentem oblačnosti a v poslední fázi výběru i scény, na kterých se nevyskytovaly žádné změny 

nebo nepokrývaly preferované podhorské oblasti.  

Takto vybrané snímky byly dále kategorizovány do tří předem stanovených sezónních tříd. 

Do kategorie jaro byly zařazeny snímky pořízené v dubnu a květnu, do kategorie léto snímky 

z měsíců červen a červenec a nakonec do kategorie podzim scény pořízené v srpnu a září.  

Ze scén byly následně zvoleny dvojice snímků splňující požadované časové rozvržení, 

které shrnuje Tab. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikož většina vytipovaných snímků nebyla 100 % bezoblačná, a nebylo možné je tedy využít 

pro potřeby práce celé, bylo rozhodnuto, že z vhodných oblastí bude vybrána pro každou sezónní 

kombinaci vždy jedna nejvhodnější, v níž budou libovolně lokalizovány dva čtverce o velikosti 

20 x 20 km. Celkem tedy bylo vytipováno 6 podhorských lokalit složených vždy ze dvou 

zájmových území, jejichž přesné rozmístění zobrazuje Obr.  15. Těchto 12 čtverců bylo použito 

jako hlavní datový vstup pro analýzu zvolených prediktorů a tvorbu modelů CD. 

 

 

 

 

Tab. 5 Zvolené temporálních dvojice snímků IMAGE 2006 a 2012 (zdroj: vlastní) 
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 Výběr snímků velmi vysokého rozlišení 

Výběr dat velmi vysokého rozlišení byl, oproti výběru vstupních snímků rozlišení vysokého, 

mnohem uživatelsky a zpracovatelsky jednodušší a byl, dá se říci, více méně celý v gesci 

pracovníků společnosti GISAT, která pro potřeby diplomové práce přislíbila zapůjčit jednu 

dvojici VHR snímků. Na rozdíl od snímků HR byl při výběru vhodných dat přidán parametr 

shodného roku pořízení s datovými sadami IMAGE a dále pak bylo preferované stejné sezónní 

pořízení snímků, které vycházelo z dostupné literatury jako nejvhodnější pro CD.  

Na základě syntézy těchto a výše uvedených proměnných bylo specialisty GISAT doporučeno 

několik potenciálně vhodných lokalit s dostupnými daty, z nichž byla po konzultaci s vedoucím 

práce vybrána jedna finální, kterou pokrývají snímky Ikonos-2 (20. 05. 2005) a WorldView-2  

(23. 04. 2010).  

 

 

 

 

Obr.  15 Vizualizace vybraných snímků pořízených v rámci programu IMAGE (zdroj: vlastní) 
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Vytipované lokality jsou spolu s vybraným snímkem vykreslené na Obr.  16.  

Bohužel, dostupný archív VHR snímků nebyl tak obsáhlý jako v případě snímků HR, a tak nebylo 

možné získat dvojici snímků pořízenou stejným sensorem. Na druhou stranu tento fakt nebyl 

pro potřeby práce zcela na škodu, protože snímky VHR mají oproti HR snímkům mnohem lepší 

prostorové rozlišení, které by mohlo elimininovat drobné rozdíly v jejich rozlišení spektrálním  

a prostorovém. 

4.2 Předzpracování vstupních dat 

Před samotnou CD bylo nutné výše vybraná družicová data připravit pro potřeby prováděných 

analýz, tedy standardizovat je prostřednictvím běžně využívaných metod předzpracování obrazu. 

Tento preprocessing nebyl nutný u dat IMAGE, která byla již geometricky, radiometricky  

i atmosféricky korigována, a jelikož jako doplňkový zdroj při tvorbě CLC sloužil LPIS,  

byla i přesně s touto databází registrována. Preprocessing se proto týkal jen snímků VHR, které 

byly získány jen radiometricky a geometricky upravené, ve standardu zpracování,  

který byl vhodný pro vizuální interpretaci a ne polohově přesné analýzy, kterými bezesporu jsou 

CD. K předzpracování snímků byl využit DPZ software ENVI 5.3.  

Po načtení dvojice snímků z družic Ikonos-2 a WorldView-2 do programu, byly prvním 

krokem preprocessingu atmosférické korekce, které sloužily k eliminování rozdílných 

Obr.  16 Vizualizace dostupných snímků a zvoleného snímku pořízeného VHR družicí (zdroj: vlastní) 
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atmosférických podmínek při pořizování snímku. Z řady dostupných technik byl vybrán nástroj 

QUick Atmospheric Correction (QUAC), který určuje korekční parametry přímo z pixelu 

jednotlivých spektrálních pásem vstupní scény. Nepoužívá proto žádné doplňující informace 

v podobě například meteorologických dat. Druhým krokem byla geometrická oprava snímků, 

která byla založena na ortorektifikaci prostřednictvím specializovaného nástroje RPC 

Orthorectification Workflow. Pro odstranění všech zkreslení (distorzí) vzniklých při pořizování 

obrazu, bylo mimo vstupních družicových snímků nutné využít i velmi přesný digitální model 

terénu DMR 5G, který byl získán skrze ArcGIS Image Server Českého úřadu zeměměřického  

a katastrálního (ČÚZK) dostupného na adrese ags.cuzk.cz a kontrolní body (Ground Control 

Points/GCP), jež byly odečtené předem na dobře rozpoznatelných bodech z ortofota ČR 

distribuovaného opět ČÚZK. V další části přípravy VHR snímků byla provedena jejich vzájemná 

registrace, která měla za úkol jejich prostorové ztotožnění tak, aby se shodné objekty na jednom 

snímku přesně překrývaly s body na snímku druhém, k čemuž byl využit nástroj  

Image Registration Workflow. 

Závěrečným krokem přípravy dat bylo získání potřebných referenčních informací o změnách 

krajinného pokryvu z obdržených databází LPIS. Jelikož LPIS obsahuje data za celé území 

 České republiky, bylo nutné databáze nejprve oříznout podle vybraných zájmových lokalit HR  

a VHR snímků, k čemuž byl opět využit ArcGIS 10.4 a jeho nástroj Clip. Následně byl proveden 

průnik LPIS z příslušných let tak, aby se shodoval s družicovými snímky, nástrojem Intersect. 

Z překrytých vrstev byly poté na základě jednoduchého SQL dotazu vybrány pouze polygony 

reprezentující v práci potřebné informace, tedy oblasti, na kterých došlo ke změně orné půdy  

na travní porost (změna atributu KULTURAKOD z R na T) a dále pak místa, na kterých zůstala 

orná půda ornou půdou (atribut R). Obě třídy byly důležité pro následné statistické hodnocení. 

Stejně jako v případě databází CLC vzniklo při průniku mnoho štěpin, a tak bylo nutné data 

generalizovat. Za štěpiny byly považovány rovněž všechny změny menší než 400 m2. 

4.3 Volba prediktorů 

Na základě pečlivé analýzy literatury, uvedené v literární rešerši, bylo vybráno přes dvě desítky 

prediktorů (celkem 24), které se běžně používají nejen pro Change Detection,  

ale i v mnoha jiných environmentálních aplikací a mohly by tak být potenciálně využitelné 

v procesu hledání změny orné půdy na travní porost. Zvolené prediktory bylo možné rozdělit  

do tří kategorií, a to na vegetační indexy (VI), Image Differencing (ID), tedy prediktory získané 

pomocí metody odčítání obrazu a na analýzu hlavních komponent (PCA). Využité družicové 

snímky se bohužel lišily svým spektrálním rozlišením. Snímky HR nedisponují modrým 

spektrálním kanálem (BLUE), který je součástí dat VHR. Modrý kanál je v případě HR naopak 

nahrazen krátkovlnným infračerveným pásmem (SWIR), kterým zase nedisponují snímky  

z družic VHR. Z tohoto důvodu byl pro každý druh snímků použit rozdílný počet prediktorů.  

Pro data HR bylo zvoleno 16 vegetačních indexů (DVI, GDVI, GNDVI, GRVI, IPVI, NDVI, 

NDVI2, NDWI, MNLI, MSR, NLI, OSAVI, RDVI, SAVI, SR, TDVI), analýza hlavních 

komponent se 4 komponentami (PCA 1 – 4) a Image Differencing všech čtyř spektrálních pásem 
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(GREEN, RED NIR, SWIR). Naopak v případě snímků VHR díky absenci pásma SWIR několik 

prediktorů vypadlo a bylo tak použito pouze 14 vegetačních indexů (DVI, GDVI, GNDVI, GRVI, 

IPVI, NDVI, MNLI, MSR, NLI, OSAVI, RDVI, SAVI, SR, TDV, tři hlavní komponenty  

(PCA 1 – 3) a rovněž tři obrazové rozdíly (GREEN, NIR, RED). Prediktory, které vypadly by 

v případě VHR snímků mohly být nahrazeny tzv. „modrými“ indexy, které na rozdíl od SWIR 

počítají s modrým kanálem (BLUE) a řadíme mezi ně například ARVI, EVI či VARI.  

Jejich začlenění by ale zamotalo a ještě více tak znesnadnilo interpretaci získaných výsledků,  

a proto bylo od jejich využití upuštěno. Nicméně by takováto analýza mohla být dobrým tématem 

jiné práce zabývající se vlivem VI a spektrálního rozlišení vstupních snímků na CD. 

4.4 Výpočet prediktorů 

Výpočet zvolených prediktorů probíhal v softwaru ArcGIS 10.4, v kterém bylo využito  

jeho specializovaného nástroje pro tvorbu automatických výpočetních modelů ModelBuilder, 

který umožnuje propojovat základní jednoduché nástroje programu a pomocí nich tvořit složitější 

výpočetní modely. Z těchto základních technik bylo pro výpočet jednotlivých vegetačních indexů 

a rozdílů obrazu použito nástrojů mapového algebry, konkrétně nástroje Raster Calculator,  

který umožňuje namodelovat jakékoliv výpočetní operace s rastrovými daty. V případě analýzy 

hlavních komponent byl výpočet ještě jednodušší, protože v softwaru je implementován 

samostatný nástroj, do kterého bylo třeba nahrát pouze vstupní prostorová data a zvolit počet 

hlavních komponent. Zjednodušený model obsahující vždy jeden z prediktorů každé zájmové 

skupiny zobrazuje Obr.  17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.  17 Schématické znázornění prostředí ModelBuilder (zdroj: vlastní) 
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Modré elipsy v něm symbolizují vstupní data v podobě jednotlivých spektrálních kanálů, 

žluté obdélníky použité nástroje a zelené elipsy výstupní prediktory. Celý model obsahující všech 

24, respektive 20, prediktorů se nachází v příloze 4. Několik takto vypočtených prediktorů pro 

názornost ilustruje Obr.  18. Všechny prediktory za příslušnou lokalitu a rok jsou modelem 

uloženy automaticky po lokalitách a letech strukturovaných do složek,  

které zpřehledňují a ulehčují následující statistické výpočty.  

 

Obr.  18 Ukázka několika vypočtených prediktorů (zdroj: vlastní) 

 

4.5 Získání dat pro statistické vyhodnocení 

V dalším kroku práce bylo třeba z vypočtených rastrů jednotlivých přediktorů získat potřebné 

informace pro následné statistické vyhodnocení jejich využitelnosti pro detekci změny orné půdy 

na travní porosty. Vstupními daty byly pro každou z lokalit vypočtené rastry prediktorů a výše 

předpřipravené databáze LPIS, tedy ořízlé dle zájmových lokalit a pouze s požadovanými 

polygony (ne)změny orné půdy na travní porost, které sloužily jako referenčí data CD a zároveň 

výpočetní zóny. Cílem tohoto kroku bylo získat pro každou sezónní konfiguraci snímků jednu 

vektorovou vrstvu obsahující polygony s informací o změně či nezměně krajinného pokryvu, 

která bude doplněna i o konkrétní průměrnou hodnotu změny jednotlivých prediktorů. Výpočet 

byl opět převážně celý proveden v ArcGIS 10.4. 

 Volba principu zonální statistiky 

Samotné odečtení průměrných hodnot prediktorů v rámci polygoů LPIS by bylo teoreticky možné 

provést dvěma způsoby, a to prostřednictvím spíše pixelového nebo naopak objektového přístupu. 

Proto byly pro jistotu před finálním výpočtem oba přístupy porovnány na jedné menší zkušení 
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lokalitě obsahující 150 objektů, a to na příkladu vegetačního indexu NDVI.  

První pixelová metoda by byla založena na odečtení předem vypočtených rastrů NDVI pomocí 

nástroje Minus a provedení zonální statistiky nástrojem Zonal statistics as Table. Druhá objektová 

metoda naopak na dvojím použití téhož nástroje a následném odečtení získaných hodnot v MS 

Excel. Porovnání získaných hodnot obou způsobů zobrazuje Tab. 6, ze které je patrné,  

že obě metody jsou si výsledkově velmi podobné, a proto je víceméně jedno jakou z nich zvolíme. 

Jelikož je práce založena na objektovém přístupu k družicovým snímkům, který je i v literatuře 

považován za výhodnější, byla pro potřeby práce zvolena druhá (objektová) varianta. 

 

 

 

 

 

 Výpočet statistických dat 

Výpočet průměrných hodnot za jednotlivé objekty pomocí zonální statistiky probíhal dle výše 

uvedeného principu, avšak aby nemusely být prediktory počítány pro každou lokalitu 

individuálně a následně manuálně propojovány, byl celý proces zautomatizován opět pomocí 

nástroje  ModelBuilder. ModelBuilder má v tomto případě ale jednu velkou nevýhodu, kterou  

je nemožnost využití více než jednoho iterátoru v jednom modelu, a proto musel být pro každý 

rok i lokalitu vytvořen a spouštěn model individuálně. I přesto ale jeho využití zautomatizovalo, 

ulehčilo, a tím zrychlilo výpočet. Vytvořené modely je možné bez potíží aplikovat na jiná vstupní 

data. Model pracuje tak, že nejprve z příslušné složky načte rastr prediktoru vypočteného 

v předchozím kroku práce (Iterate Rasters). Poté vypočte zonální statistiku pro příslušnou vrstvu 

LPIS (Zonal Statistics as Table), která je uložena do sloupce MEAN nové databázové tabulky 

(formát *.dbf). Protože i následující prediktor by byl opět uložen do další nové tabulky totožně 

pojmenovaného sloupce MEAN, bylo nutné pro jejich odlišení při následném slučování vytvořit 

nový sloupec (Add Field) obsahující stejná data, ale pojmenovaný po příslušném prediktoru 

(Calculate Field), a až takto vytvořený sloupec byl přidán do vrstvy LPIS (Join Field). Celý 

proces byl automaticky iterativně opakován pro všechny rastry dané složky. Model je 

k nahlédnutí i v příloze 4.  

Následně byly jednotlivé atributové tabulky s vypočtenými prediktory překopírovány 

z prostředí ArcGIS 10.4 do MS Excel, ve kterém byly odečteny v rámci lokalit vždy jejich 

hodnoty za +/- rok 2006 od +/- roku 2012. Takto získaná data o změně prediktorů byla dále 

upravena a připravena pro finální zpracování ve statistickém softwaru R. Výsledkem výpočtu 

bylo nakonec 7 vektorových vrstev s geometrií LPIS a atributy (ne)změny orné půdy na travní 

Tab. 6 Průměrné hodnoty rozdílů NDVI na 150 testovacích objektech 

(zdroj: vlastní) 
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porost, které byly doplněny o číselné změny všech prediktorů, které shrnuje sešit MS Excel 

v příloze 4. 

4.6 Statistické vyhodnocení 

Úkolem statistického hodnocení bylo prokázat, zda změna některého z vybraných prediktorů 

získaných v předešlé části práce nějak prokazatelně souvisí nebo naopak nesouvisí se změnou 

orné půdy na travní porost, a zda by se tak prediktor mohl stát vhodným nástrojem pro jejich 

Change Detection. Cílem bylo tedy porovnat referenční data získaná z databáze LPIS s daty 

odečtenými z rastrů vypočtených prediktorů. Z dostupné literatury bylo už předem zřejmé,  

že zkoumané kategorie LC jsou tak specifické a obtížně odlišitelné, že nebude možné jedním 

prediktorem podchytit 100 % všech hledaných změn, a proto byl postup vyhodnocení směřován 

k vytvoření hybridního přístupu, který by vhodně kombinoval více prediktorů. Mimo tohoto 

základního úkolu bylo dalším cílem prokázat, jestli má na věrohodnost prediktorů vliv rozdílná 

sezónní konfigurace vstupních snímků. 

Statistika práce proto byla rozdělena do čtyř na sebe navazujících částí. První část byla 

zaměřena na seznámení se s daty a výběr vhodných statistických metod.  Druhá na eliminaci 

vzájemně korelujících se prediktorů, na kterou navazovala třetí část výběrem nejkvalitnějšího 

prediktoru a temporální konfigurace snímků a konečně čtvrtá část zaměřená na výběr 

nejvhodnější kombinace prediktorů. 

Postup vyhodnocení byl pro všechna vstupní data téměř analogický. Nepatrně se ale lišil  

u dat VHR, která byla tvořena pouze jednou dvojicí snímků, a proto z nich nebylo možné získat 

komplexní informace o možné variabilitě způsobené rozdílnou sezónní konfigurací,  

jako v případě snímků HR. Samotný statistický výpočet byl celý proveden ve specializovaném 

statistickém softwaru R 3.1.3. V následném textu práce je popsán podrobný postup řešení 

doplněný o nejdůležitější části napsaného kódy. Celý skript i s komentáři je k nahlédnutí 

v příloze 3. 

 Volba statistických metod 

Úvodním krokem statistiky práce bylo seznámení se se získanými daty. Cílem tzv. explorace dat 

bylo si udělat obrázek o jejich podobě, který následně sloužil jako podklad k výběru nejvhodnější 

statistické metody následného vyhodnocení. Pro tyto účely bylo nejprve nutné do softwaru R 

načíst data, zkontrolovat zda jsou kompletní a validní a připojit si je jako novou proměnnou,  

která byla v diplomové práci pojmenována jednoduše jako „data“.  

data <- read.table("prediktory_HR.csv",header=T,sep=";") 

summary(data) 

attach(data) 

Poté bylo možné vykreslit statistické ukazatele jednotlivých prediktorů. Následná kombinace 

příkazů nejprve vytvoří histogram, box plot, graf a nakonec otestuje normalitu rozdělení, a to na 
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příkladu vegetačního indexu NDVI. Stejný postup byl analogicky aplikován pro všechny 

zkoumané prediktory. 

hist(data$NDVI)  

boxplot(data$NDVI~data$change) 

plot(data$NDVI,data$change) 

qqnorm(NDIV) 

 

Již po letmém pohledu na jednotlivé prediktory, který dále umocnilo i grafické vykreslení 

v R, bylo patrné, že jejich rezidua nemají normální rozdělení. Muselo tak být namísto běžně 

využívaných lineárních modelů (regresní analýzy) využito tzv. zobecněných lineárních modelů 

(GLM), které umožnují predikovat i data s rezidui s jiným rozdělením.  

Specifickou matematicko-statistickou variantou GLM, která je využívána v případech,  

kdy má závislá proměnná binomické (alternativní) rozdělení (ano/ne, nastal/nenastal atd.)  

je logistická regrese. Volba metod založených na logistické regresi byla konzultována s vedoucím 

diplomové práce a následně doporučena i externím statistickým specialistou. 

 Eliminace vzájemně korelovaných prediktorů 

Další část statistického výpočtu byla založena na předpokladu, že některé ze zvolených prediktorů 

se mohou vzájemně korelovat, tedy přinášet do procesu Change Detection orné půdy na travní 

porost zcela totožnou informaci. Proto by bylo zcela zbytečné, aby takto korelované prediktory 

vůbec vstupovaly do dalšího statistického vyhodnocení. Mimo toho, že by nepřinášely žádné nové 

informace, zbytečně by časově protahovaly výpočet. Výpočet korelační matice jednotlivých 

prediktorů byl proveden pomocí níže uvedeného skriptu, který nejprve pro jistotu vypíše hlavičku 

načtené proměnné „data“ a poté z vybraných sloupců vytvoří korelační matici a do nového okna 

vykreslí graf závislosti všech prediktorů. 

names(data) 

cor(data[,7:30]) 

dev.new(width=30, height=20) 

plot(data[,7:30] 

 

Takto vytvořenou korelační matice pro data HR představuje sešit MS Excel v příloze 4.  

Na základě těchto podkladů byly vybrány vzájemně korelované prediktory, za které byly 

považovány ty, jejichž korelační koeficient přesahoval hodnotu 0,9. Vzájemný vztah takto 

korelovaných prediktorů byl na obrázku, v příloze 4, vyjádřen přímkou. Z korelovaných 

prediktorů byl po zralé úvaze zpracovatelem práce vybrán vždy jeden, který se jevil jako 

nejvhodnější. Výpočet korelační matice a eliminace korelovaných prediktorů se musela díky 
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jejich rozdílnému počtu u dat HR a VHR provést pro každou datovou sadu individuálně. Výsledky 

pro data VHR nalezneme v sešitu MS Excel v příloze 4. 

 Výběr nejlepšího prediktoru 

Vybrané vzájemně nekorelované prediktory byly následně použity pro samotné statistické 

vyhodnocení pomocí metod zobecněného lineárního modelování (GLM). První analýzou  

byl výpočet celkově nejvhodnějšího prediktoru, který byl proveden pomocí níže uvedeného 

skriptu. Do nové proměnné „data2“ byla nejprve načtena data pouze za vybrané prediktory, 

z nichž byla pomocí standardního zápisu pro výpočet logistické regrese v R pro každý model 

vypočtena hodnota AIC představující jeho relativní kvalitu pro zkoumané CD.  

Vypočtené hodnoty za jednotlivé prediktory byly nakonec seřazeny od nejnižší hodnoty AIC, 

tedy nejkvalitnějšího prediktoru, po nejvyšší.  

data2 <- subset(data, select = c(4,5,10,11,14,15,16,18,19,21:24,26,29)) 

attach(data2) 

names(data2) 

 

glm.GREEN <- glm(change~GREEN,data = data2, family = binomial) 

glm.GRVI <- glm(change~GRVI ,data = data2, family = binomial) 

glm.MSR <- glm(change~MSR ,data = data2, family = binomial) 

glm.NDVI2 <- glm(change~NDVI2 ,data = data2, family = binomial) 

glm.NDVI <- glm(change~NDVI ,data = data2, family = binomial) 

glm.NIR <- glm(change~NIR ,data = data2, family = binomial) 

glm.NLI <- glm(change~NLI ,data = data2, family = binomial) 

glm.PCA_1 <- glm(change~PCA_1,data = data2, family = binomial) 

glm.PCA_2 <- glm(change~PCA_2,data = data2, family = binomial) 

glm.PCA_3 <- glm(change~PCA_3,data = data2, family = binomial) 

glm.PCA_4 <- glm(change~PCA_4,data = data2, family = binomial) 

glm.RED <- glm(change~RED,data = data2, family = binomial) 

glm.SWIR <- glm(change~SWIR,data = data2, family = binomial) 

 

tabulkaAIC <- AIC(glm.GREEN,glm. GRVI,glm.MSR,glm.NDVI2,glm. NDVI, glm.NIR, glm.NLI, 

glm.PCA_1,glm.PCA_2,glm.PCA_3,glm.PCA_4,glm.RED,glm.SWIR) 

tabulkaAIC[order(tabulkaAIC$AIC),] 
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Pomocí stejného skriptu, jen se sezónně omezenými daty, byla vypočtena nejlepší temporální 

konfigurace družicových snímků a v rámci každého z nich opět i pořadí jednotlivých prediktorů. 

Jako v případě korelační matice musel být výpočet proveden samostatně pro data VHR  

a byl omezen, viz výše, pouze na výběr nejlepšího prediktoru. 

 Výběr nejvhodnější predikční rovnice 

Jelikož bylo velmi pravděpodobné, že samostatný prediktor, ať se na základě výše provedené 

analýzy bude jevit velmi věrohodně, sám o sobě nebude v praxi dostačující, byly v dalším kroku 

práce opět pomocí GLM sestaveny rovnice tvořené sledem nejvhodnějších prediktorů.  

Výpočet byl založen na tvorbě globálního modelu vytvořeného na základě všech možných 

vzájemných kombinací vstupních prediktorů, které byly následně seřazeny podle předpokládané 

vhodnosti. Tu nám udává tzv. hodnota AIC (Akaike Information Criterion), skrze níž je možné 

hodnotit relativní vzájemnou kvalitu vytvořených statistických modelů.  

V sestavené rovnici vždy první prediktor vysvětluje největší procento variability vstupních 

dat, druhý menší procento atd. a z modelu jsou vyloučeny ty prediktory, jejichž příspěvek  

byl příliš malý na úkor modelu s více parametry. Samotný výpočet v softwaru R zobrazuje níže 

uvedený skript.  

Nejprve byl nadefinován model „glm.global“ obsahující veškeré nekorelované prediktory. 

Následně byly načteny potřebné knihovny (rJava, glmulti). Poté byl do proměnné „muj.model“ 

nahrán výsledek příkazu glmulti, tedy veškeré GLM modely vzniklé kombinací všech 

nekorelovaných prediktorů z modelu „glm.global“. K zobrazení výsledných rovnic modelů, spolu 

s jejich parametry, byl nejprve využit příkaz summary a následně wightable, kterým byl zobrazen 

seznam modelů od nejvhodnějšího k nejméně vhodnému dle kritéria AIC. 

glm.global<glm(change~NDVI2+PCA_4+PCA_2+PCA_1+GRVI+GREEN+RED+PCA_3+NDVI

+SWIR+NLI+NIR+MSR,data = data2, family = binomial)  

library(rJava)    

library(glmulti) 

muj.model <- glmulti(glm.global,level = 1,crit="aic", family = binomial) 

summary(muj.model) 

weightable(muj.model) 

 

Protože by pro výpočet Change Detection bylo velmi nepraktické pracovat s desítkou různých 

parametrů, byl v posledním kroku práce jejich počet omezen pouze na pět, tedy tak aby sestavená 

rovnice obsahovala maximálně pět prediktorů. Tento výpočet byl proveden nejen pro všechna 

vstupní data, ale i pro jednotlivé sezónní konfigurace snímků, k čemuž byl využit níže uvedený 

skript a jeho mírné modifikace. 
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data_obdobi <- data2[obdobi=="podzim",] 

summary(data_obdobi) 

glm.obdobi<glm(change~NDVI2+PCA_4+PCA_2+PCA_1+GRVI+GREEN+RED+PCA_3+NDVI

+SWIR+NLI+NIR+MSR,data = data_obdobi, family = binomial) 

muj.5.model <- glmulti(glm.obdobi,level = 1,crit="aic", family = binomial,maxsize=5) 

summary(muj.5.model) 

weightable(muj.5.model) 

 

Z takto vypočtených modelů složených z kombinace několika prediktorů byly vybrány pro 

data HR i VHR vždy ty statisticky nejvhodnější. Ověření jejich využitelnosti pro detekci změny 

orné půdy na travní porost bylo předmětem závěrečné části práce. 

 

4.7 Praktické ověření modelů 

Pro praktické ověření statistických výsledků byly zvoleny dvě zcela rozdílné metody Change 

Detection. První technika byla klasicky založená na volbě vhodné threshold, tedy prahové 

hodnoty odlišující objekty představující změnu od objektů beze změny. Druhá metoda,  

více experimentální, byla naopak založená na multi-temporální objektové klasifikaci. 

 Change Detection - threshold 

První technika vycházela z běžně používané metodiky Change Detection využívající pro hledání 

změny vhodnou prahovou hodnotu, která byla pro každou konfiguraci a její nejvhodnější model 

získána odečtením z dat obsahujících průměrnou hodnotu změny prediktorů za každý objekt 

databáze LPIS (výstup ze zonální statistiky v kapitole 4.5.2). Vhodné prahové hodnoty byly 

voleny tak, aby se nepřekrývaly v rámci každého prediktoru intervaly hodnot představující změnu  

a ne změnu orné půdy na travní porost. Předpoklad výpočtu byl takový, že pomocí treshold bude 

možné stanovit s co největší pravděpodobností oblasti, na kterých nenastala změna a oblasti,  

na kterých můžeme nějakou změnu předpokládat. Prakticky byly získané threshold aplikovány 

prostřednictví ArcGIS 10.4, v kterém byly pro jednotlivé temporální konfigurace snímků využity 

SQL dotazy, jež z modifikovaných databází LPIS vybraly jen objekty splňující níže stanovená 

kritéria. Využitelnost této metody byla spočtena jednak na základě dat odečtených pro každou 

sezónní konfiguraci, tak na jednom přikladu obecně zvolené threshold. Nevýhodou této metody 

je značná těžkopádnost spojená s volbou threshold, která je závislá na vstupních datech a tak jen 

málo aplikovatelná pro jiné zájmové území. Proto byla v další části použita druhá metoda,  

která by měla tento hlavní nedostatek odstranit. 
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HR (jaro – léto) 

 ("PCA_4" > -44.833877 AND "PCA_4" < -44.797931) OR ("PCA_4" > -31.210328 AND "PCA_4" 

< -29.33) OR ("GREEN" > -35.188417 AND "GREEN" < -28.876923) OR ("GREEN" > 15.852108 

AND "GREEN" < 26.539396) OR ("RED" > -33.621218 AND "RED" < -20.208514) OR ("RED" > 

29.82029 AND "RED"< 38.302144) OR ("PCA_3" > -57.834754 AND "PCA_3" < -31.80564) OR 

("PCA_3" > 15.810591 AND "PCA_3"< 17.208931) OR ("NIR" >-123.546416 AND "NIR" < -

101.84993) OR ("NIR" > 1.878716 AND "NIR" <28.006855) 

 

HR (jaro – jaro) 

 ("PCA_4" > -27.5 AND "PCA_4" < -12.876475) OR ("PCA_4" > 1.771429 AND "PCA_4" < 24.5) 

OR ("GREEN" > -90.333333 AND "GREEN" < -40.178065) OR ("GREEN" > 96.303987 AND 

"GREEN" < 113.534524) OR ("RED" > -120.333333 AND "RED" < -48.703053) OR ("RED" > 

96.252404 AND "RED"< 111.775858) OR ("PCA_3" > -68.487986 AND "PCA_3" < -19.425438) 

OR ("PCA_3" > 37.117717 AND "PCA_3"< 69.564665) OR ("NIR" > -87.078063 AND "NIR" < -

61.135377) OR ("NIR" > 97.422623 AND "NIR" <139.80224) 

 

HR (léto – léto) 

 ("PCA_4" >-25.23308 AND "PCA_4" <-18.45) OR ("GREEN">70.344812 AND "GREEN" < 

101.103372) OR ("RED" >60.243675 AND "RED" <96.648592) OR ("NIR" >-59.229225 AND "NIR" 

<-11.865711) OR ("NIR" >100.13354 AND "NIR" <114.311688) OR ("SWIR" > 67.955912 AND 

"SWIR" <87.50468) 

 

HR (podzim – podzim) 

 ("NDVI2">-0.395026 AND "NDVI2" <-0.293801) OR ("NDVI2" >0.307207 AND "NDVI2" 

<0.31278) OR ("PCA_2" >-123.876203 AND "PCA_2" <-104.387503) OR ("PCA_2" >43.895761 

AND "PCA_2" <44.232009) OR ("PCA_1" >-58.075607 AND "PCA_1" <-55.302767) OR ("GRVI" 

>-1.314114 AND "GRVI" <-0.912577) OR ("GRVI" >1.151352 AND "GRVI" <1.257165) OR 

("SWIR" >54.899107 AND "SWIR" <72.106862) 

 

HR (jaro – podzim) 

 ("PCA_1">-35.214605 AND "PCA_1" <-26.22619) OR ("PCA_1" >109.291979 AND "PCA_1" 

<136.085868) OR ("GRVI" >1.145112 AND "GRVI" <1.606659) OR ("GREEN" >2.780426 AND 

"GREEN" <12.18421) OR ("GREEN" >112.654545 AND "GREEN" <126.164538) OR ("RED" >-

57.53859 AND "RED" <-40.509023) OR ("RED" >81.581469 AND "RED" <90.722943) OR ("NIR" 

>137.553259 AND "NIR" <160.099742) 

 

 ("GRVI" >-2.800659 AND "GRVI" < -2.255441) OR ("NIR" > -32.909122 AND "NIR" < -29.85) 
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HR (léto – podzim) 

 ("NDVI2">-0.392398 AND "NDVI2" <-0.335262) OR ("NDVI2" >0.363121 AND "NDVI2"< 

0.419496) OR ("PCA_4" >-9.764976 AND "PCA_4" <-6.535162) OR ("PCA_4" >12.288969 AND 

"PCA_4" <15.561032) OR ("GREEN" >-28.079839 AND "GREEN" <-2.835085) OR ("GREEN" 

>90.779279 AND "GREEN" <104.764353) OR ("PCA_3" >-16.27178 AND "PCA_3" <-12.046425) 

OR ("PCA_3" >58.289458 AND "PCA_3" <67.540279) OR ("SWIR" >-27.730285 AND "SWIR" <-

8.882625) OR ("SWIR" >90.293037 AND "SWIR" <111.566725) 

 

HR (všechny konfigurace) 

 ("NDVI2">0.363121 AND "NDVI2" <0.419496) OR ("PCA_4" >-44.833877 AND "PCA_4"< -

44.797931) OR ("PCA_4" >52.120802 AND "PCA_4" <55.1) OR ("PCA_2" >-68.487986 AND 

"PCA_2" <-49.68052) OR ("PCA_4"> 66.727556 AND "PCA_2" <75.063688) OR ("GREEN" >-

90.333333 AND "GREEN" <-55.158854) OR ("GREEN" >112.654545 AND "GREEN" 

<126.164538) OR ("SWIR" >-74.80612 AND "SWIR"<-64.400246) AND ("SWIR" >90.293037 AND 

"SWIR" <111.566725) 

 

VHR (jaro – jaro) 

("RDVI" >-0.000255 AND "RDVI" <-0.000232) OR ("RDVI" >0.00006 AND "RDVI" <0.00011) OR 

("SR" >-9.51572 AND "SR" <-7.646473) OR ("SR" >9.007167 AND "SR" <11.478533) OR 

("PCA_3" >-501.247196 AND "PCA_3" <-355.754166) OR ("PCA_3" >144.551941 AND "PCA_3" 

<193.198418) OR ("PCA_2" >-2090.381456 AND "PCA_2" <-1491.155035) 

 

 Multi-temporální objektová klasifikace 

Druhý způsob ověření statistických výsledků byl proveden pomocí multi-temporální objektové 

klasifikace. Klasifikace byla vytvořena jednak pro modely založené na změně prediktorů,  

dále na jejich absolutních hodnotách a nakonec pro modely, jejichž prediktory tvořily pouze 

originální dvojice snímků. Ty sloužily jako referenční data využitelnosti vytvořených modelů, 

tedy zda přináší do procesu CD nějakou přidanou hodnotu. Klasifikace byla pro každou výše 

uvedenou kategorii provedena na třech hierarchických úrovních, a to pro statisticky nejkvalitnější 

model, 100. nejkvalitnější model a pro nejlepší obecný model vytvořený na základě všech 

sezónních konfiguracích snímků. Pro objektovou klasifikaci byl využit opět software ENVI 5.3  

a pro přípravu dat ArcGIS 10.4. 

Prvním krokem multi-temporální klasifikace bylo sloučení všech proměnných jednotlivých 

modelů do jednoho snímků, k čemuž bylo v případě prediktorů využito nástroje ArcGIS 10.4 

Composite Bands. Stejný nástroj byl využit i pro sloučení rastrů představující změny prediktorů 

s tím rozdílem, že před samotným sloučením bylo třeba od sebe prediktory odečíst  
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(nástroj Minus). Pro sloučení vstupních družicových snímků byl použit nástroj programu  

ENVI 5.3 Layer Stacking. Výsledkem tohoto procesu bylo celkem 47 sloučených snímků, které 

obsahovaly v případě změn prediktorů 5 rastrů, prediktorů 10 rastrů a v případě vstupních snímků 

8 rastrů. Druhým potřebným vstupem do objektové klasifikace byla trénovací data  

(Ground Truth), která byla získána z LPIS. Celkem bylo pro každý spojený snímek HR dat 

použito 50 trénovacích ploch, pro VHR 40, které byly shodně rozděleny na půl mezi objekty  

se změnou a beze změny. Třetím vstupem byla databáze LPIS (pouze změna mezi ornou půdou  

a travním porostem), která sloužila jako maska výpočtu a dále jako referenční data pro porovnání 

přesnosti klasifikace. Vrstva byla vytvořena v předchozím kroku práce popisovaném  

v kapitole 4.2. 

Samotná objektová klasifikace byla provedena pomocí jednoho z nástrojů ENVI 5.3, sady 

Feature Extraction, který se nazývá Example Based Feature Extraction Workflow.  

Postup byl rozdělen do dvou kroků, a to na multi-temporální segmentaci a na objektovou 

klasifikaci. Při segmentaci se nastavení nástroje lišilo pro data vysokého a velmi vysokého 

rozlišení. Pro všechna HR data byla za  Scale Level, parametr určující měřítko segmentu, zvolena 

hodnota 60 a za proměnnou Merge Level, představují stupeň propojení objektů se stejnými 

vlastnostmi, hodnota 80. U VHR snímků byla pro oba parametry zvolena hodnota 90.  

Následná klasifikace byla provedena shodně pomocí klasifikačního algoritmu Support Vector 

Machine (SVM), v kterém bylo ponecháno pro všechna data defaultního nastavení. 

Posledním metodickým krokem diplomové práce bylo porovnání příslušných LPIS 

s výsledky provedené objektové klasifikace, k čemuž byl opět použit nástroj ArcGIS 10.4 

Intersect, kterým byl proveden průnik obou vrstev. Následná správnost zařazení jednotlivých 

objektů byla zjištěna pomocí tohoto VB skriptu: 

if [change]="RR" AND [CLASS_NAME]="no change" then output = "TRUE RR" 

if [change]="RR" AND [CLASS_NAME]="change" then output = "FALSE RR" 

if [change]="RT" AND [CLASS_NAME]="no change" then output = "FALSE RT" 

if [change]="RT" AND [CLASS_NAME]="change" then output = "TRUE RT" 

 

Results = output 

 

Jelikož po překrytí obou vrstev vzniklo vinou jejich ne zcela totožných hranic mnoho štěpin, 

bylo rozhodnuto, že budou smazány všechny objekty menší než 1 ha.  

Výsledkem multi-temporální objektové klasifikace bylo 47 vektorových vrstev obsahujících 

informace o přesnosti klasifikace jednotlivých objektů, tedy jestli je objekt zařazen do správné 

nebo naopak špatné kategorie. Výsledky byly nakonec v MS Excel sumarizovány a přesnost 

jednotlivých modelů byla vyjádřena prostřednictvím chybové matice. 
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KAPITOLA 5 

Výsledky 

Výsledky práce jsou rozděleny do dvou na sebe navazujících kapitol shodně tvořených sérií 

několika tabulek. První kapitola shrnuje výsledky provedeného statistického vyhodnocení, které 

z různých pohledů zkoumá vhodnost zvolených prediktorů pro Change Detection orné půdy na 

travní porost. Druhá kapitola je zaměřena na ověření získaných statistických výsledků. Výsledky 

práce jsou hodnoceny na dvou prostorových úrovních, a to na úrovni modelů vytvořených na 

základě dat vysokého a velmi vysokého rozlišení a přináší odpovědi na cíle práce stanovené 

v úvodu.  

5.1 Statistické vyhodnocení 

Prvním výsledkem diplomové práce bylo zhodnocení vzájemné korelace jednotlivých prediktorů 

pomocí korelační matice, a to jak pro prediktory vytvořené z HR snímků, tak pro prediktory z 

VHR snímků. Z obou matic je jednoznačně patrné, že se řada prediktorů vzájemně koreluje. 

 

 

 

 

 

Nejvíce korelovanou skupinou jsou v případě obou vstupních dat vegetační indexy. U 

prediktorů vytvořených na základě zbylých dvou metod je korelace závislá na vstupních datech. 

HR prediktory Image Differencing se totiž vůbec nekorelují s prediktory PCA, naopak tomu je 

ale v případě dat VHR. Vůbec s žádným jiným prediktorem se při použití dat vysokého rozlišení 

nekorelovalo devět z dvaceti čtyř prediktorů (GREEN, MSR, NDVI2, PCA 1 – 4, RED a SWIR), 

u  VHR prediktorů jsou to z dvaceti pouze tři, a to MSR, PCA 3 a RDVI (viz Tab. 7 a Tab. 8). 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7 Vzájemně korelované HR prediktory (zdroj: vlastní) 

Tab. 8 Vzájemně korelované VHR prediktory (zdroj: vlastní) 



68 

 

Dalším výsledkem práce byl výpočet nejvhodnějšího prediktoru pro detekci změny orné půdy 

na travní porost, který byl proveden pomocí metod založených na zobecněném lineárním 

modelování. Nejvhodnějším HR prediktorem vypočteným na základě všech vstupních dat je dle 

hodnoty AIC vegetační index NDVI2, naopak nejhorším je vegetační index SR. V případě VHR 

prediktorů je nejvhodnějším PCA 1, nejméně vhodným PCA 2, viz Tab. 9. Do statistického 

hodnocení VHR prediktorů byly pro zajímavost začleněny i dvě dvojice korelovaných indexů 

(PCA 2 x GREEN a NDVI x SR) a z výsledků v příslušné Tab. 9, je patrné, že opravdu dosahují 

velmi podobné kvality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další výsledek statistického vyhodnocení zobrazuje modely, které jsou tvořeny rovnicemi 

složenými z vhodné kombinace veškerých prediktorů. Tab. 10 představuje vždy nejvhodnější 

model pro detekci orné půdy na trvaní porost, a to jak pro data HR, tak VHR. V případě dat HR 

je možné nejlepší model sestavit ze třinácti možných pouze z deseti prediktorů, naopak u dat VHR 

je z deseti možných prediktorů k dosažení nejvěrohodnějšího výsledku nutné použít devět 

prediktorů. Výsledky byly opět vypočteny na základě metod založených  

na logistické regresy, pomocí kterých byly získány všechny vzájemné kombinace všech 

prediktorů. Nejlepších pět možných modelů jak pro HR, tak VHR prediktory sešit MS Excel 

v příloze 4. Při porovnání prvních řádků v Tab. 9 a Tab. 10, je patrné, že se hodnota AIC při 

využití kombinace více prediktorů výrazně snížila. 

Tab. 10 Nejvhodnější model ze všech prediktorů (zdroj: vlastní) 

Tab. 9 Pořadí nejlepších prediktorů (zdroj: vlastní) 
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Posledním výsledkem statistického vyhodnocení byl vypočet modelů vhodných pro detekci 

změny orné půdy na travní porost, založený maximálně na pěti nejvhodnějších prediktorech.  

Jak je patrné z Tab. 11, zobrazující statisticky nejvhodnější model pro každou sezónní konfiguraci 

a vstupní data tak se, až na období jaro – léto a jaro – jaro, vytvořené modely neshodují. Na druhou 

stranu se v nich ale opakuje pouze úzká skupina prediktorů. V případě dat VHR bylo k dosažení 

nejvhodnějšího modelu použito, na místo pěti možných, pouze čtyř prediktorů. Pět nejlepších 

kombinací pro každou sezónní konfiguraci i oba druhy vstupních dat zobrazuje sešit MS Excel 

v příloze 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když se na získané pořadí modelů, seřazených na základě jejich vhodnosti, podíváme 

podrobněji, tak je patrné, že hodnota AIC nejlepších modelů se v rámci jednotlivých sezónních 

konfigurací významně neliší. Tento jev můžeme pozorovat jak u modelů vytvořených  

z 5 prediktorů, tak u modelů bez omezení. Nepatrné jsou rovněž i jejich vzájemné rozdíly.  

Na druhou stranu jsou v obou případech patrné značné rozdíly mezi modely napříč sezónními 

konfiguracemi, viz Tab. 12. 

 

Tab. 11 Nejvhodnější model z maximálně pěti prediktorů (zdroj: vlastní) 

Tab. 12 Rozdíl mezi AIC hodnotami nejlepších a nejhorší modelů (zdroj: vlastní) 
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Podíváme-li se na pořadí ještě detailněji, tak zjistíme, že nejvhodnější modely zobrazené 

v Tab. 11 se často vyskytují i na předních místech v rámci jiných sezónních konfigurací.  

Tab. 13 proto zobrazuje, zda se daný nejlepší model každého období vyskytuje ve stu statisticky 

nejvhodnějších modelech ostatních sezónních konfigurací. Pokud ano, tak zároveň udává jeho 

pořadí. Nejčastějšími statisticky určenými modely jsou léto – podzim a model ze všech období, 

které se ve stu nejvhodnějších kombinací vyskytují shodně ve čtyřech případech. Naopak vůbec 

se v rámci jiných období nevyskytuje nejlepší model pro podzim – podzim. 

 

5.2 Ověření statistického vyhodnocení 

Prvním výsledkem statistického ověření bylo zhodnocení přesnosti modelů pomocí metody 

založené na volbě vhodné prahové hodnoty. Z Tab. 14 je patrné, že získaná přesnost modelů 

dosahuje u HR dat maximálně 28 % v případě konfigurace jaro – jaro a minimálně 12% u dvojice 

snímků léto – podzim. V případě VHR modelu bylo dosaženo nepatrně vyšší přesnosti,  

a to 35 %. Sloupce No change  a Change představují počet správně zařazených objektů obou tříd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 13 Zastoupení nejvhodnějších modelů v jiných sezónních konfiguracích (zdroj: vlastní) 

Tab. 14 Přesnost metody založené na threshold (zdroj: vlastní) 
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Pokud na snímek aplikujeme jakkoliv zvolenou threshold, tak se přesnost CD zvýší, ale 

úměrně s ní se zvýší i chybovost modelu, což dokládá příklad uvedený v Tab. 15, v kterém byla 

aplikována prahová hodnota získaná z modelu založeném na všech konfiguracích snímků. 

Přesnost detekce dosáhla 38 %, ale ze 133 objektů se změnou bylo celých 57 klasifikováno 

opačně. 

 

 

 

 

Posledním výsledkem práce bylo 47 chybových matic, které zobrazují přesnost predikčních 

modelů získaných pomocí multi-temporální objektové klasifikace. Matice konkrétně obsahují  

20 výpočtů pro modely založené na změně hodnoty prediktoru, stejný počet výpočtů pro absolutní 

hodnoty prediktorů a zbylých 7 chybových matic shrnuje přesnost modelů vytvořených pouze 

klasifikací vstupních družicových snímků.  

Ve skupině modelů vycházejících ze změny prediktorů byl s 64 % přesností nejlepší model 

NDVI2 + PCA_4 + PCA_2 + GREEN + SWIR, který byl použit na snímky pořízené v sezonní 

konfiguraci jaro – podzim. Stejný model, na druhou stranu, dosáhl při použití snímků pořízených 

v letě a na podzim zcela nejhorší přesnosti, pouhých 20 % (viz Tab. 16). Průměrná přesnost 

ostatních modelů oscilovala kolem 50 %. Z výsledků dále vyplývá, že se zvyšující se celkovou 

přesností většiny modelů, se snižuje zpracovatelská přesnost detekce změny. 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

CHO – chyba z opomenutí 

CHZ – chyby z nesprávného zařazení 

PU – přesnost z hlediska uživatele 

PZ – přesnost z hlediska zpracovatele 

 

Tab. 15 Aplikace obecné threshold (zdroj: vlastní) 

Tab. 16 Nejlepší a nejhorší model založený na změně prediktorů (zdroj: vlastní) 
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Ve druhé skupině modelů, založených na absolutní hodnotě prediktorů, měl největší přesnost 

stejný model jako v předchozím případě, konkrétně 78 % pro období léto – léto a dosáhl tím i 

největší přesnosti v rámci všech v práci vypočtených modelů. Naopak nejhoršího výsledku, 

pouhých 43 %, dosáhl statisticky nejkvalitnější model pro konfiguraci snímků jaro – léto PCA_4 

+ GREEN + RED + PCA_3 + NIR (43 %), viz Tab. 17. Celkově se využitím absolutních hodnot 

prediktorů zvýšila přesnost většiny modelů v průměru o 10 – 20 %. 

 

 

 

 

Naopak modely založené pouze na klasifikaci vstupních snímků dosáhly největší přesnosti 

při pořízení jednoho snímku na jaře a druhého na podzim (67 %), naopak nejnižší přesnosti  

(40 %) při konfiguraci jaro – léto, viz Tab. 18. Výsledky těchto modelů dosahují nižší přesnosti, 

než v případě využití absolutních hodnot prediktorů, na druhou stranu jsou ve více jak polovině 

různých konfiguracích snímků přesnější, než modely založené na změnách prediktorů. 

 

 

 

 

Poznámky: 

CHO – chyba z opomenutí 

CHZ – chyby z nesprávného zařazení 

PU – přesnost z hlediska uživatele 

PZ – přesnost z hlediska zpracovatele 

 

Poznámky: 

CHO – chyba z opomenutí 

CHZ – chyby z nesprávného zařazení 

PU – přesnost z hlediska uživatele 

PZ – přesnost z hlediska zpracovatele 

 

Tab. 17 Nejlepší a nejhorší model založený na absolutních hodnotách (zdroj: vlastní) 

Tab. 18 Nejlepší a nejhorší model založený na vstupních snímcích (zdroj: vlastní) 



73 

 

Nejvyšší průměrné přesnosti získané ze všech modelů, založených na absolutní hodnotě 

prediktorů, dosahuje sezónní konfigurace léto – léto. Naopak při využití modelů založených na 

změnách prediktorů je to jaro – jaro. Zbylé pořadí ostatních kombinací snímků dále upřesňuje 

Tab. 19. Na základě nejvyšší průměrné přesnosti v jednotlivých obdobích lze za všeobecně 

nejpřesnější model považovat kombinaci prediktorů NDVI2 + PCA_4 + PCA_2 + GREEN + 

SWIR. Model dosahuje v případě absolutních hodnot prediktorů průměrné přesnosti 63 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Z chybových matic je dále patrné, že ať už se mění kombinace prediktorů či pořízení snímků, 

tak se přesnost detekce z hlediska zpracovatele (PZ) pohybuje v intervalu od 70 – 100 %, naopak 

přesnost z hlediska uživatele (PU) od 5 – 25 %. Konzistentních hodnot dosahují modely i 

v případě chyby z nesprávného zařazení (CHZ), která je pro všechny modely oproti chybě 

z opomenutí (CHO) velmi vysoká. Stejně, jen s trochu jinými číselnými hodnotami, reagují i 

modely založené na VHR prediktorech. Jejich konkrétní přesnost spolu se souhrnem ostatních 

multi-temporálních objektových detekcí změny orné půdy na travní porost shrnuje tabulka 

v sešitu MS Excel v příloze 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 19 Nejlepší a nejhorší predikční modely (zdroj: vlastní) 
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KAPITOLA 6 

Diskuse 

Problematika změny orné půdy na travní porost je nejen pro území České republiky, vlivem jejich 

velké variability v posledním desetiletí, velmi aktuálním tématem. Tato důležitost ale přímo 

nekoreluje s propracovaností metod jejich Change Detection (CD). Při detekci změny přímo 

z družicových snímků je proto vlivem jejich obtížné rozeznatelnosti, například i při tvorbě 

databáze CORINE Land Cover, stále velmi často využíváno vizuální interpretace na místo 

sofistikovanějších automatických či alespoň poloautomatických klasifikací nebo je využíváno již 

vytvořených databází krajinného pokryvu. Přitom nalezení vhodného modelu by zefektivnilo 

prováděné analýzy a zároveň zpřesnilo jejich výsledky. Přes všechny výše zmíněné výhody se dle 

dostupných zdrojů touto problematikou zabývalo zatím jen minimum prací a autorů. Ti využívají 

pokročilých metod CD většinou pro komplexní detekci změny krajinného pokryvu 

(Aleksandrowicz, Turlej, Lewiński, & Bochenek, 2014; Vorovencii, 2014). V těchto analýzách 

je ale často orná půda a travní porost slučována do jedno typu krajinného pokryvu (Mas, 1999) 

nebo je záměrně v procesu CD vynechávána (Deng et al., 2008), a proto je velmi obtížné výsledky 

diplomové práce zcela objektivně porovnat s výsledky dosaženými v jiných studiích. 

Nejporovnatelnějším nalezeným zdrojem byla jedna diplomová práce, psaná před několika lety 

na naší katedře, která se zabývala objektovým hodnocením změn krajinné pokryvu, a to na 

základě snímků z družice Landsat, databáze CORINE Land Cover a metody MAD. Při detekci 

změny orné půdy bylo pro jarní snímky dosaženo přesnosti 58 % a pro podzimní 69 %. Zatímco 

v této diplomové práci dosahoval nejlepší model pro jarní snímky přesnosti 67 % a pro podzimní 

57 %. Na druhou stranu se autorka nezabývala jinými konfiguracemi snímků a do procesu změny 

orné půdy nezahrnovala pouze jejich přeměnu na travní porost, ale počítala i s její změnou na 

další typy krajinného pokryvu (Skokanová, 2011). 

Na přesnost provedené Change Detection, a tím i na výsledky práce, mohla mít vliv celá řada 

proměnných. První z nich je přesná standardizace dat skrze radiometrické, atmosférické a 

geometrické korekce. Hlavně u dat IMAGE je velmi obtížné zhodnotit kvalitu tohoto zpracování, 

protože byla poskytnuta už jako finální produkt. Kvalita předzpracování však byla garantována 

poskytovatelem dat. Naopak tomu bylo u dat VHR, která byla obdržena v částečně 

nezpracovaném formátu a samotný preprocessing byl pod plnou kontrolou řešitele práce.  

Druhou proměnnou související s kvalitou vstupních dat byl výběr družicových snímků, který 

nebyl vzhledem k zadaným podmínkám v úvodu práce triviální. Velká část získaných snímků 

byla velmi oblačná, anebo pokrývala lokality, v kterých se dle databáze CORINE Land Cover 

nevyskytovaly žádné nebo jen minimum změn. Z takto omezeného počtu snímků byly vybrány 

potenciálně nejvhodnější scény tak, aby bylo možné z dostupných dat získat co nejvěrohodnější 

informace. Samozřejmě je jasné, že výběr snímků má zásadní vliv na výsledky analýzy. Při volbě 

jiné datové sady scén by proto bylo dosaženo více či méně odlišných výsledků, které by se lišily 
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v absolutních hodnotách vypočtených prediktorů a z nich vycházející přesnosti. Je ale velmi 

pravděpodobné, že by z nich bylo možné vyčíst podobné trendy. 

Na výsledky analýzy mělo vliv i prostorové rozmístění sezónních konfigurací jednotlivých 

snímků. V práci byla pro každou z konfigurací vybrána jedna nezávislá lokalita. Tato možnost 

byla upřednostněna před jednou lokalitou, na které by se nalézaly všechny sezónní konfigurace, 

a to z toho důvodu, že cílem práce bylo nalézt co nejvhodnější model pro detekci změny orné 

půdy na travní porost v podhorských oblastech a druhý způsob by byl dle názoru řešitele práce až 

příliš závislý na vstupních scénách, a tím hůře obecně aplikovatelný na jiných lokalitách. Na 

druhou stranu metoda založená na jedné lokalitě by byla vhodnější v případě, že bychom chtěli 

analyzovat chování zvolených prediktorů v závislosti na sezónní konfiguraci snímků či přesně 

statisticky určit nejlepší období pro pořízení dvojice scén. 

Mimo vstupních družicových snímků mohly být výsledky CD ovlivněny i nepřesnostmi 

v referenční databázi LPIS. Neexistuje však žádný lepší referenční zdroj zobrazující informace o 

zemědělské půdě v takto detailním měřítku pro celé území České republiky s časovou řadou od 

roku 2004. Staří LPIS se také nepatrně liší od data pořízení družicových snímků, protože 

zobrazuje informace o krajinném pokryvu vždy ke konci příslušného roku. Je ale velice 

pravděpodobné, že orná půda se nestane travním porostem ze dne na den, a proto by tato odlišnost 

neměla hrát zásadní roli. 

Vliv na přesnost CD měl skrze vytvořené modely samozřejmě i prvotní výběr prediktorů. Ten 

byl založen na podrobné rešerši literatury, z které vykrystalizovaly  tři skupiny potenciálně 

nejvhodnějších Change Detection technik, a to vegetační indexy (VI), odčítání obrazu (ID) a 

analýza hlavních komponent (PCA). Prvotní výběr byl dále ještě upřesněn pomocí vypočtené 

korelace jednotlivých prediktorů. Z vytvořené korelační matice je patrné, že v případě VI je ve 

většině případů jedno jaký z indexů zvolíme a vždy dosáhneme značně podobného výsledku. 

Trochu s nadsázkou proto můžeme říci, že výběr z korelovaných VI záleží na osobních 

sympatiích každého zpracovatele detekce změny orné půdy na travní porost. Z práce také 

vyplývá, že nezáleží pouze na výběru prediktorů, ale i způsobu jejich aplikace. Jako velmi špatně 

použitelná metoda se jeví využití klasického principu CD založeném na stanovení vhodné 

threshold. Naopak relativně velmi dobrých výsledků dosahuje metoda využívající multi-

temporální objektovou klasifikaci. Další potenciální neurčitostí, která by mohla negativně 

ovlivňovat výsledky práce, byla segmentace obrazu v procesu objektové klasifikace. Je jasné, že 

pro každou ze 47 klasifikací by bylo pro dosažení nejpřesnějšího výsledku vhodnější použit 

individuální hodnotu segmentačních parametrů. Na druhou stranu, když se podíváme na 

jednotlivé klasifikované snímky, tak je na první pohled patrné, že v nich ukryté objekty jsou si 

velmi podobné, a pro dosažení zcela optimálního výsledku by stačila pouze nepatrná změna 

segmentačních parametrů. Jejich odladění by naopak velmi prodloužilo výpočetní čas a ve 

výsledku by nejspíše nepřineslo prokazatelné zpřesnění analýzy. 

Ze statistických výsledků práce je také patrný kvalitativní posun od metod využívajících 

pouze jeden prediktor k metodám založeným na sérii vhodně kombinovaných prediktorů. Toto 

zjištění je v souladu s literaturou, ve které je často zmiňováno, že budoucností CD jsou hybridní 



76 

 

metody kombinující více různorodých přístupů (Hussain et al., 2013; D. Lu et al., 2004). 

Konkrétně byl v práci použit model kombinující již zmíněné metody VI, DI a PCA s multi-

temporální objektovou klasifikací. Naopak pokud použije velké množství relativně podobných 

prediktorů, tak se přesnost výsledného modelu kvalitativně změní jen minimálně. 

Dále je možné říci, že z hlediska přesnosti Change Detection je obecně vhodnější pracovat 

s absolutními hodnotami prediktorů, než pouze s jejich změnami. Ty dokonce často dosahují nižší 

přesnosti, než v případě využití pouze vstupních družicových snímků. Tento fakt si lze vysvětlit 

tím, že při výpočtu změny prediktoru dochází k zjednodušení dat, a tím ke značné ztrátě jejich 

informační hodnoty. Informační ztrátu můžeme jednoduše ilustrovat na počtu proměnných 

vstupujících do klasifikace. V případě absolutních hodnot prediktorů jsou snímky složeny z deseti 

spektrálních kanálů, u družicových snímků z osmi a snímky představující změnu prediktorů pouze 

z pěti. Statistické výpočty práce však byly od začátku založeny právě na změně prediktorů, a proto 

jsou predikční modely dimenzovány právě na ně. Z vytvořených chybových matic je ale patrné, 

že nárůst přesnosti je pro většinu klasifikací vytvořených z absolutních hodnot velmi 

systematický a konstantní. S velkou pravděpodobností lze proto předpokládat, že mezi změnou 

prediktoru a jeho původními absolutními hodnotami je jistá závislost, díky které je možné 

vypočtené modely aplikovat i na prediktory, ne jenom na jejich změny. Tento předpoklad je však 

nutné v budoucnu pečlivě ověřit. Je možné, že v případě nového statistického šetření získáme 

ještě věrohodnější a komplexnější model. Na druhou stranu výpočet predikčních modelů bude v 

případě absolutních hodnot vyžadovat sofistikovanější a výpočetně náročnější statistické řešení. 

Využitím absolutních hodnot prediktorů by se možná zvýšila i přesnost zmíněné „threshold“ 

metody. 

Většina modelů v rámci jednotlivých sezónních konfigurací dosahuje velmi podobných 

přesností, a tím dokazuje správnost provedeného statistického výpočtu, který tento jev 

prostřednictvím hodnoty AIC předpovídal. Stejně věrohodně metoda předpověděla, že přesnost 

bude, spíše než v rámci jedné sezónní konfigurace, variabilní napříč obdobími. Proto není na 

základě statistického hodnocení možné dle hodnoty AIC říci, jaký z modelů je nejlepší a stejně 

tak určit, jaká je nejlepší jejich sezónní konfigurace. Což bylo v obou případech možné posoudit 

až na základě přesnosti získané provedeným ověřením. Jeho výsledky dokládají, že AIC hodnoty 

nekorelují s dosaženými přesnostmi modelů. Na druhou stranu nejlepší vypočtená konfigurace 

léto - léto vychází v souladu s literaturou (Coppin et al., 2004). 

Jedním z důležitých výsledků práce bylo nalezení predikčního modelu, který je při zachování 

dostatečné přesnosti aplikovatelný na jakoukoliv v práci použitou sezónní konfiguraci scén. 

Vhodnost tohoto modelu předpověděl i statistický výpočet, na jehož základě je patrné, že se tento 

model často vyskytuje na předních příčkách v pořadí nejvhodnějších modelů většiny sezónních 

konfigurací. Vypočtený model byl založen na informacích o změně orné půdy na travní porost 

získaných ze všech sezónních dvojic snímků, což by mělo teoreticky zajišťovat jeho robustnost a 

možnou všeobecnou aplikovatelnost. Otázkou, která ale v práci nebyla zodpovězena, je, zda tomu 

je tak i ve skutečnosti, tedy zda model bude dosahovat takové přesnosti i při využití odlišných 

dat, než snímků IMAGE a jiných zájmových lokalit, než podhorských oblastí. Další nevýhodou 
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modelu je fakt, že do jeho výpočtu nebyly zahrnuty další kategorie krajinného pokryvu, a proto 

je pro dosažení vysoké přesnosti pravděpodobně aplikovatelný pouze pro zemědělskou půdu. 

Samostatnou, spíše jen okrajovou, kapitolou sloužící k dalšímu možnému posunutí přesnosti 

modelů CD, bylo využití dat velmi vysokého rozlišení. Bylo předpokládáno, že tato data 

kvalitativně posunou přesnost CD. Stanovený předpoklad se však v práci zcela nenaplnil a 

vytvořené modely dosahovaly srovnatelné přesnosti s modely využívajícími prediktory vytvořené 

z HR snímků. Tento výsledek mohl být jednak způsoben tím, že dvojice snímků byla pořízena 

odlišnými sensory s rozdílným spektrálním rozlišením, které neobsahovaly na rozdíl od HR 

snímků SWIR kanál, který se často objevoval jako jeden z důležitých prediktorů a nejspíše tak 

zastínil vyšší prostorové rozlišení VHR dat.  

Z výsledků práce je také patrné, že se pomalu dostáváme na informačních strop multi-

spektrálních dat vysokého rozlišení, a proto k dalšímu výraznému zlepšení přesnosti Change 

Detection z dvojice HR snímků nejspíše nepomůže žádný sebelepší predikční model. Možným 

řešením tohoto problému by bylo například využití časových řad HR snímků či fúze dat vysokého 

rozlišení s daty velmi vysokého rozlišení (Dengsheng Lu et al., 2008), případně s daty pořízenými 

pomocí RADARu a LiDARu, které by do celého procesu CD mohly přinést zcela novou 

prostorovou informaci (Hussain et al., 2013). 
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KAPITOLA 7 

Závěr 

Diplomová práce se zabývala tvorbou a zhodnocením využitelnosti modelů vytvořených na 

základě kombinace tří metod Change Detection, a to konkrétně metod založených na vegetačních 

indexech, odčítání obrazu a analýze hlavních komponent, pro detekci změny orné půdy na travní 

porost. Výsledky práce splňují v zadání stanovené cíle práce. Literární rešerší a statistickým 

výpočtem podložený výběr modelů, jejich výpočet a na základě porovnání s referenčními data i 

výběr potenciálně nejvhodnějšího modelu, s kterým souviselo i zhodnocení vlivu rozdílného 

sezónního pořízení snímků a jejich prostorového rozlišení. 

V práci vytvořený model založený na kombinaci pěti prediktorů je s udržením téměř 

konstantní přesnosti aplikovatelný pro všechny v práci zkoumané sezónní konfigurace snímků. 

Jako vhodný nástroj jeho aplikace se v práci osvědčila metoda založená na multi-temporální 

objektové klasifikace. Z výsledků práce vyplývá, že přesnějších modelů dosáhneme spíše 

využitím absolutních hodnot prediktorů, než jejich v práci použitou změnou. Naopak jako vhodná 

se ukázala volba pěti prediktorů, která byla kompromisem mezi přesností modelu a náročností 

jeho výpočtu. Výsledky práce také dokazují, že prediktory založené na vegetačních indexech jsou 

vzájemně velmi korelované, a proto je až na výjimky skoro jedno jaký pro detekci změny zvolíme. 

Je velmi pravděpodobné, že tento předpoklad platí i v jiných environmentálních aplikacích, kde 

se často využívá jako prediktor pouze kombinace vegetačních indexů. 

Přínosem práce je, mimo získání nejvhodnějšího modelů, samotná metodika výběru vhodných 

prediktorů a na ni navazující tvorba modelů s jejich různými kombinacemi pomocí metod 

založených na logistické regresi a zobecněných lineárních modelech, která je v rámci dostupné 

literatury svým způsobem jedinečná. Stejně tak málo probádaný je v práci řešený problém 

nejvhodnějšího data pořízení snímků. Ten bohužel práce vzhledem k prostorové konfiguraci 

snímků nemůže obecně vyřešit. Na druhou stranu se dají určitě trendy vypozorovat ze získaných 

přesností vytvořených modelů. Výběr vstupních dat, prediktorů i nejvhodnějšího modelu měl za 

úkol vytvořit co nejobecnější model pro detekci změny orné půdy na travní porost, i přesto je ale 

dost pravděpodobné, že nebude zcela aplikovatelný pro odlišná zájmová území či jiné vstupní 

družicové snímky.  

Po vyřešení některých problémů nastíněných v diskusi práce, se bude řešitel spolu s vedoucím 

práce pokoušet o její publikování v některém z časopisů zabývajícím se problematikou Change 

Detection či obecně dálkovým průzkumem Země. Detekce změn krajinného pokryvu a zvláště 

orné půdy na travní porost je velmi aktuálním tématem s mnoha zatím nevyřešenými otázkami, a 

proto určitě stojí za to na výsledky diplomové práce navázat dalšími pracemi rozšiřujícími její 

koncept například o zmíněné dořešení vhodné doby pořízení snímků, vliv jejich spektrálního a 

prostorového rozlišení či o možnosti spojené s jinými datovými zdroji. 
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