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oponentní posudek na magisterskou práci Vladimíra KOMRSKY

Detekce městské vegetace s využitím objektově orientované klasifikace

oponovaná práce obsahuje 66 stran textu včetně 19 obrázků' 7 tabulek, 39 titulů použité literatury
a abstraktu práce v českém a anglickém jazyce. Téma práce je přiměřené Ňou náročností a
její charakter vykazuje vysokou aktuálnost řešené problematiky v kartograficko-geograÍickém
oboru. Tuto aktuálnost dokazuje vysoký nárust vědeckých publikací 
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toto téma za období

posledních tří let.
Práce má jasně stanovený cíl - představení objektově orientovaného přístupu zptacovéní dat
dálkového průzkumu Země na zvoleném příkladu a porovnání možných přistupů klasifikace
včetně vyhodnoceníjejich výhod a nevýhod.
PředloŽená diplomová práce obsahuje všechny části od úvodu ažpo závěqy včetně abstraktu.
Pojmenovaní kapitoly 4 (,,eCognition..) nepovažuji za št'astné. Kapitoly 4 a 5 (,,eCognition.. a

''Vstupní data,,) bych zaŤadil do společné kapitoly např. ,,Materiály a metody...
Po formální stránce práce vykazuje dobrou grafickou úroveň. Velké mnoŽství obrázk,i a řada
tabulek názotně dokumentuje text práce'
Text diplomové práce je po stránce jazykové dobře čitelný. Přesto se do práce vloudilo
několik hovorových výtazi. Plně oceňuji překlad anglických termínů používaných
v problematice objektové klasifikace' Uvádění původních termínů v angličtině v závorkách
považuj i za vhodné a přehledné.
Literátrní rozbor pokrývá velmi dobře rozsah řešené problematiky' Za|.rnuje obecné základní
práce zaměŤené na technologie segmentace obtazu, klasifikační metody nejen objektově
orientované a dáIe práce aplikačně zaměŤené - rozbor řešených projektů metodou objektově
orientované klasifikace a V závěru problematiku mapování městské vegetace. Tento přehled
umožňuje diplomantovi velice dobře zvládnout praktickou část práce.
TěŽiště práce vidím v kapitole 6 ,,Provedení objektově orientované klasifikace,,, ktetá
komplexně dokumentuje všechny kroky klasif,rkace metodickým postupem. Znaěnáčást práce
je věnována technice segmentace. Autor správně uvádí, že kvalita segmentace následně
ovlivňuje kvalitu a především moŽnosti objektově orientované klasifikace. V kapitole 7
,,Výsledky.. je podrobný popis dosaŽených výsledků pro jednotlivé přístupy klasifikace. Je
zde též statistický rozbot výsledků. Zde bych měl menší výhradu k volbě druhého parametru
statistického vyhodnocení ,,hodnota ělenství objektů... Tento parametr není příliš vhodný'
V této části bych doporučil výpočet jiných parametrů' například ,,overall Accttracy,, a nebo
"Kappa Index of Agreement".

Diskuse a závěry práce dokazují, že autor vyhodnocoval všechny možnosti objektové
klasifikace a porovnával výhody a nevýhody jednotlivých přístupů' Výsledky klasifikace
městské vegetace se zaměřením na kontext městské zástavby se pokusil zhodnotit i ve vztahu
kjiným publikovaným pracím' Přenositelnost klasifikační báze za|ožené na klasifikátoru
nejbliŽšího souseda na jiná data by bylo téma na širší pojednríní' V případě přenosu v rámci
jedné scény lze stezí souhlasit. Y závěru jsou shrnuty argumenty poukazující na nejlepší
způsob klasifikace zadané úlohy ,,kombinace klasifikátoru nejbližšího souseda a uŽivatelsky
definované fivzy pravidla.. v programu eCognition.

Celkově je oponovaná práce .,.t,,'i dobrá, má všechny náležitosti a po stránce odborné velice
aktuální. Autor prokázal, že dovede samostatně pracovat nejen s odbomou literaturou' ale i
prakticky zpracov at nej ednoduchou úlohu.



Dotazy
objektová klasifikace s fuzzy pravidly v programu eCognition umoŽňuje použití fuzzy
logických operátorů (sjednocení, průnik a doplněk). Bylo by možné, případně vhodné, pouzit
některý z těchto operátorů v případě obtížného na|ezení jednoznačných pravide1 pro
klasifikaci jedné jediné klasifikační třídy z ce|é báze? Dotaz směřuje k řešení v kapitole e i.+.
,,Klasifikace Nearest Neighbor kombinovaná sfuzzy pravidly..' kde nalezení pravidel pro
třídu 

',Buildings a Roads.. se ukázalo obtížné'

Program eCognition umožňuje implementovat ťuzzy pravidla typu ,,JESTLIŽE-PAK..,
dědičnost klasifikačních tříd a logické operátory na funkce příslušnosti a klasifikované třídy
pomocí jednoduchého graťrckého rozhraní' Bylo by možné vytvořenou znalostní bázi přepsát
do formálního matematického zápisu a aplikovat na množinu objektů (segmentů) u;ine-
negeografickém proglamovém prostředí?

oponovaná práce splňuje požadavky kladené na magisterské studium kartografie.
Předloženou a oponovanou magisterskou práci Vladimíra Komrsky doporučuji k obhajobě a
navrhuji známku výborně.
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