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Předložená diplomová práce se zabýv7'problematikou. semiautomatické aktualizace geometrické

sloŽky topografick e íutuva," na zák|adě družicolých dat vysokého rozlišení, konkrétně oblastmi

zástavby. Zpracovanámetodika postupu w"ia^, "u:ektově 
záložené klasifikace družicových snímků

a následné detekce změn porovnáním ,.*i,ffi důabází ,Postup 
je označen jako semiautomatický

proto, Že si neklade ,u "i| 
na|ezení pr.,'li'",g.ometrického t,y1.aáreni změn v zástavbě, ale pouze

jejich identifikaci. 
-v."*".ti Se v.iuát.'u- celonárodní ápografická datab'áze, představuje

zautomatizování tohoto kroku význa.nn9 1*uJnění 
a zefektiuncni 

"Jteno 
procesu aktualizace. Řešená

problematiku1" p,.oto'fr.o." "r.í*ir'i 
u j. r'ojf diskutovaná zejména v zahraniční literatuře.

Jako hlavní cíl práce si diplomatka vytkla vytvoření pravidď pro klasifikaci zástavby v družicovém

snímku QuickBird svyužitím .oft*u.o,žhJ'p.oJur.iu |lefin.iens 5 Professional. Stím souvisely

vedlejší cíle jako oJ#;;;,r.a.rit. [r".iiir.u". a ověření přenositelnosti navrŽené klasifikaění báze

na jiná data.

Diplomová práce je přehledná a 
'aopr.e 

strukturovaná' Je třeba vyzdvihnout logické uspořádání textu

v rámci jednotlivych't;*' ; vemi dobroill"'yr."""" a sty'istickou úroveň. V teoretické části, která

se zabývápřístupy o ilil;;i,;.ito|og.un"ří.r, -"p u..toduňi klasifikace, autorka prokázala dobry

přehled v této oblasti á-..r'opno.t práóe 
' 
řiil'*; Ž p."t.i"re části q'plývá, Že diplomatka správně

pochopila principy ou;"t.oueno pii,tupu't. tlasifikaci a dokáza|aje ip.avnc použít na dostupných

datech' Vtextu j. ";"ť,;i;ž''c.siii 
prňudídobr. lysvětleno, jaké hodnoty parametrů segmentace a

klasifikace byly pouŽity a proč, což je velň1 ňoan*ni pro přípaán é navázánina výsledky této práce.

Ipřesslibnér4ýsledkyspoužiými.datyvčetněpřenositelnostivytvořenéklasifikačníbázenajiné
testovací území autorka správně podotýká, ž; pr; obj.ek|iv1 zhodnocení by navrŽená metodika měla

být apliková"" '" 
j;;;h "ň* ,"a,,u"ui' 

Á-"{ i4"ávě sídla na dostupná scéně družice QuickBird'

V diskusi i závěru autorka přistupuje ulu,,z"ie metodice i výsledk^ům. kriticky, dokáže objasnit

omezení použitého postupu, navrhnout .;;;;'i.pšení. Správnj shrnuje, že v našich podmínkách se

jedná o metodu okrajovou s vyuŽitím 
';;.-Z"; 

niynu,ni.ty se rozvíjejících okrajových oblastech

velkých měst.

Přes zmíněné kvality |ze v prácina|ézt několik nedostatků:

. objektovy pristup ke klasifika.tl;;;;iln na str..12. Kapitola 6' která by tento postup měla

přesněni výmezit a navíc oa, do kontrastu s pixe'ově 
"ulož.,,o., 

klasifikací' se j\Ž zabývá

ffiT"il.1'":':iilŠffiJxi.ll".::.. z1rňuje vyuŽití fuzzy logiky. Byla definována nějaká

'p..i.rni 
pravidla v průběhu klasifikace? 

- |^-:^|.-,,^^o.Áfnl cnÍl.. V textu ie přitom
Klasifikační pravidlo třídy ,,sídlo.. obsahuje logický operátor ,'and... V textu je přitom zmíněn

operátor ',or...

Příspěvek do diskuse: V 
9řílo.z.9'1 

jsou uvedeny jednotlivé třídy a klasifikační pravidla. Bylo by možné

'!ti.'e 
z nich (např. silnice) blíŽe \rySvětlit?

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky. zaďání. Diplomatka k řeše-né problematice

přistupovala svědomitě, samostďně : :íť*'':'**Í;, 
Diplňovou práci Ireny Kopalové

ilil#J;j í k 
"";h"j il; navřhuj i hodnocení známko u výbo rně.
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