
ČrsrÁ GEoLoGlcxÁ sLUŽen
Klárov 73113, |182| Praha 1

Věc: Posudek magisterské práce

Datum: V Praze, l. 6.2007

Název magisterské práce: Hodnocení přesnosti oficiální evidence využitiploch pomocí
DPZ a GIS

Řešitet diplomové práce: Jan Kolom azník,5. ročník katedra aplikované geoinformatiky a
kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Autor si výyčil za cí| určení tématické přesnosti tříd ,,land use.. v digitá|ni katastrální
mapě (DKM), která slouží jako oficiální evidence vyuŽiti ploch v rámci ČR a na kterou také
logicky navazuje evidence změn ve využití půdy a krajinného pokryvu LUCC (land use -
land cover change), která je již delší dobu předmětem výzkumu na PřF UK. Zatimto účelem
vhodně kombinoval terénní mapování, data GIS a multispekÍrální satelitní data s vysokým
prostoroým rozlišením (IKoNoS, sPoT 5). Hodnocení bylo provedeno pro rok 2003 na
části modelového ínemi a pro rok 2005 na celém sledovaném tzemi. V dalším kroku pak
autor navrhl metodu, jak pomocí dat GIS a DPZ aktualizovat LUCC tak, aby bylo možné
provádět a|<|ua|izaci této evidence rychleji a efektivněji a reflektovat tak na velké změny a
dynamický vývoj ve využtti krajiny, kteý probíhá ve velmi krátkém časovém období.

Práceje přehledně a logicky členěna do 8 kapitol (str. 9 - 78) a příloh, které obsahují
40 grafických a tabulkových vystupů. Nechybí ani seznam tabulek, a graffr popř. přehledný
seznam zkatekpouživanýchvtextu. Vúvodní kapitole jsou jasně nadefinoványvýcltoziteze,
hypotézy a ci|e a nastiněna zák|adni charakteristika modelového územi- Za touto kapitolou
následuje lherárni rešerše předstawjící uvedení do problematiky (str. 13 - 32). Tato část je
členěna do dvou tématických podkapitol. První se zabývá krajinným jevem jako takovým.
Ten muže být klasifikován dvěma přístupy, budlo jako krajinný prvek definovaný fyzickými
vlastnostmi zemského povrchu (land cover) nebo jako prvek klasifikovaný dle způsobu
využiti člověkem (land use). Je uvedeno klasifikační schéma, které bylo použito v této ptáci.
Druhá tématická část je věnována problematice využití DPZ pto výzkum land use. Jsou zde
vysvětleny dva základni přístupy: vianá|ni interpretace a metody digitální obrazové
klasifikace, která obsahuje přehledný výčet a vysvětlení rizných v současné době
používaných metodik např. tzll. 

',per-pixel.. 
a,,per-object.. klasiÍikace, druhy subpixelových

klasifikací a expertní klasifikační systémy, které jsou postaveny na nadefinovaných
pravidlech platících pro daná uzemí' Detailně se autor věnuje tzv' knowledge-based
metodám' kÍeré využívaji navic kontextu a textur objektů. Jsou uvedeny i metody, kÍeré určují
chybu klasifikace a hodnotí její přesnost.

Ve třetí kapitole autor představuje použitá ďata GIS a DPZ a charakteristiky senzorů
platforem IKoNoS a SPOT 5. Klíěová je čtvrtá kapitola (str. 40 _ 62) věnující se metodice,
která vedle vlastního zpracováni dat GIS aDPZ také zahrnovala terénní mapování land use.
Terénní etapa sloužila k verifikáci oficiálních databání a GIS dat" které měl autor k dispozici.
Pro tuto terénní část měl sice autor k dispozici podrobné mapy, ty by ale mohly byt
v budoucnu navíc'doplněny i o GPS popř. GPS zařízení s mobilním GIS, které by pak sloužilo
k rychlé konfrontaci informace obsažené v mapě vs. skutečný stav nebo k zaměření a
identifikací hranic sporných objektů. Klíčové jsou části věnované vyhodnocení dat DPZ ato
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pomocí vinlá|ni interpretace a klasifikace digitálního obrazu V případě vianá|ni interpretace
autor nepracoval pouze s barvou pixelu popř. jejím odstínem, ale využil i další charakteristiky
jakými jsou textura, tvar a polohová souvislost objektů. To umožnilo autorovi např. odlišit
lesní půdu s nízkými listnatými stromy a hustými porosty trávy v jejich blízkosti. V části
věnované klasifikaci autor nejdříve r,rysvětluje důvody, které vedly právě k výběru metody
maximum likelihood (vil-C). Dále autor popisuje výváření trénovacích ploch a definice
jejich velikosti popř. volbu prahoých hodnot a nastaveni vÍůty. Týo hodnoty byly vybrány
empiricky, proto by bylo vhodné uvést i grafické náhledy, které by vizuá|ně demonstrovaly
vhodnost zvolené hodnoty' Dále je vysvětlen výběr vhodných kanálů vstupujících do vlastní
klasiťrkace, hodnocení její přesnosti a popsána následná knowledge-based reklasifikace (faze
0ažz), kteráumožnilapřevod ztzv.|and covernavýslednoulandusemapu. Slovnípopis
vhodně doprovini i procesní schéma pro fáze 1 a 2, které přinesly nejlepší vysledky.
Následuje hodnocení přesnosti reklasifikace land use a Íinální export do ArcGIS spolu
s tvorbou statistik. Na vektoroých vrstvách byly v prostředí ArcGIS aplikovány analytické
nástroje Toolbox, kteró umožnily geometrickou opravu objektů.

Kapitola 5 představuje komentář nad dosaženými ýsledky. Na zák|adě výsledků
reklasifikace pro rok 2003 a 2005 autor komentuje míru spolehlivosti oficiální evidence'

pomocí metod vizuá|ni interpretace byl zkontrolován a zpřesněn zákres terénu zmapovaného

vyuŽlti půdy Jsou uvedeny chybové matice reklasifikovaných obrazŮ a srovnány a

okomentovány spolehlivosti reklasifikačnich fázi 1 až 3 pro jednotlivé klasifikované třídy
land use. Na konci kapitoly 1e navržen postup kontroly digitá|ni katastrální mapy (DKM) a

aktua|izace evidence LUCC s využitím nových postupů vyp|ývajicich ztéta magisterské
práce.

V 6' kapitole autor diskutuje tématickou přesnost resp. nepřesnost oficiálních evidencí
a možnosti použitých metod DPZ 1ak nástroje pro aktualizaci těchto oficiálních evidencí land
use, dále je diskutován další rozvoj navržené metodiky' Y 7 . závěrečné kapitole autor shrnul
dosažené qýsledky a nastínil možnosti budoucího výzkumu.

Předložená diplomová práce přináší nové metodické postupy Ve způsobu evidence
land use v ČR a způsobu jeho aktualizaci. Iak autor uvádí' doposud zavedené postupy stavící
na manuálni vektorizaci a interpretaci neumožňují dostatečně rychle aktua|izovat týo registry
a zachyit tak skutečný dynamický vyuoj, které změny ve využití krajiny .předstawjí. Ve světě
jsou pro týo účely dataDPZ využivána v nepoměrně větší míře než V Č& diplomová práce
tak zachytlla světový trend v rozvoji land use. Práce je logicky členěna a dostatečně přesně
popsána. Autor se zorientoval a vhodně kombinova|práci v různých SW prostředí. Vzhledem
ktomu' že se jedná o práci, která zpracovává avytváÍí nová prostorová data, bylo by vhodné
doplnit diplomovou práci i o datové CD/DVD. Toto by umožnilo autorovi demonstrovat ve
větší míře nejen mezivýstupy, ale také vlastní navrženou geodatabáni' do které autor
konvertoval svoje výstupy popř. doplnit o více grafických náhledů metodickou část.

Práce jinak netrpi žádnými formálními nedostatky, je přítomno pouze několik
překlepů. Autor také vhodně navrhuje další možnosti výzkumu' kÍery by navázal na jeho

výsledky. Zde oponent souhlasí s autorem, že da|šim vhodným postupem by měla byt
objekÍově orientovaná klasifikace' která by jednak vhodně využ1la existující verifikovaná GIS
data pro automatickou prostorovou definici objektů a tim i trénovacích ploch' dále by díky
tomu, že sleduje oproti per pixel metodám vlastnosti celých objektů a jejich vzájemné vztahy,
umožnila identifikaci tříd, s ktpými měl autor při použití per pixel klasifikace problémy
(např polní plodiny a travnatý porost). Další možnosti oponent vidí i v použití další indexů,
které by bylo, vedle NDVI indexu, vhodné použít např' index SAVI (Soil Adjusted
Vegetation Index)' popř. použití vhodné předklasifikační obrazové transformace (PCA"
tasseled cap). Také doporučuje se v přípravné ťázt zabývat i atmosférickou korekcí, jejímž
výsledkem je pak skutečná reflektance a mtňe také přispět ke zpřesnění výsledků klasifikace.
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Neméně zajimavé by pak mohlo byt porovnání výsledků rŮznýchklasifikačních technik (např'
per pixel, per object a umělé neuronové sítě). Tato témataby mohla b1ýt podrobně zpracovina
v rámci dalších diplomových pracích. V budoucnu by metody DPZ nemusely sloůžit pouze
jako nastroj k evidenci a aktualizaci landcovetl|and use, ale také přinést nové informace, které
jsou ekologicky či ekonomicky důležité' např. definovat plochyzasažené erozí popř. útyt.t
chlorofi'lu v jehličnatých porostech, a tím i tématicky obohatit stávající registry.

Závěrem lze konstatova| že autor si osvojil postupy vědecké prácě od' ziskáváni dat až
po jejich zpracováni a interpretaci. Diplomová práce splňuje požadované standardy a nemá
nedostatky formální ani faktické. Diplomovou práci oponení doporučuje k obhajobě á hodnotí
známkou výborně.

Posudek vypracovala: Mgr. Veronika Kopačkovrá, Česká geologická služba


