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Předložená diplomová práce je zaměÍena do oblasti klasifikace družicov,ých dat s r,yužitím

objektového přístupu' Jedná se o aktuální a progresivní způsob zpracováni rastroqých dat, který do

rozhodovacího procesu zahrnuje vedle spektrálních iwáŽeni dalších příznaků a současně se snaží o

potlačení negativních důsledků pixelové klasifikace'

Konkrétní použití tohoto přístupu bylo v práci ap|ikováno na zjišt'ování qýskytu zelených ploch

v městské zástavbě. Případné sestavení uživatelsky přístupného klasifikačního nástroje by značně

usnadnilo a zrychlilo práci při mapování této důležité složky životního prostředí ve městě a ve spojení

s družicoými daty velmi vysokého rozlišení by bylo vhodným nástrojem pro rychlou aktua|izaci a

detekci změn.

Diplomant si lrytk|za cíl posoudit obecné možnosti objektového přístupu oproti běžně pouŽívané

pixelové klasifikaci a posoudit úspěšnost navrženého postupu při použití komerěního

zpracovate|ského software e-Cognition v. 3.0 od firmy Definiens Imaging. Tento produkt patří

k předním nástrojům objektové klasifikace, kterýje pro uvedený způsob zpracováni dat používán po

celém světě'Zadataposloužilascéna pořizenádružiciQuickBird, zniŽbyly vybrány dvavýÍezy

obsahující městskou zástavbu _ část města Rožnov pod Radhoštěm o roz|oze 4,5 km2 a část města

Kopřivnice o velikosti 5,3 km2.

Autor práce postupoval podle zadání a v souhrnu Ize konstat ovat, že provedl všechny zadané úkoly, to

znamená, že popsal zásady objektové klasifikace, zmínil se o specifických nástrojích použitého

programu e-Cognition a následně uskutečniI objektovou klasifikaci určených dat, jejiŽ ýsledky jsou

v práci představeny obrazovým výstupem pro obě izemi (obr' 16. 17 na str. 5l, resp. obr.1B a 19 na

str. 52). Práceje rrybavena i odpovídajícím přehledem literárních zdrojů a tojak tištěných tak

elektronických ýkajících se obecných problému objektové klasifikace i zvláštností spojených

s rozpoznáváním městské zástavby z mu|tispektrálních dat.

Ve vlastním textu práce je však několik nedostatků jak formálních tak věcných a obsahových, které

tak ce|kovou hodnotu práce snižují. Za největší nedostatek považuji absenci konkrétních tedy

číselných údajů o nastavení klasifikačních pravidel projednotlivé třídy ao zařazování objektů do tříd'

Jediným údajem souvisejícím s klasifikací jsou tabulky 2 aŽ,7 uvedené v 7.kapitole, které ale

nevypovídají nic o hodnotách příznaků, které vedly k uvedeným výsledkům. Postrádám definici

způsobu výpočtu ,,hodnoty členství..a její odchylky. Nedostatek chybějících tvarů klasifikačních

pravide| navíc neumožňuje sledovat proces klasifikace třemi možnými způsoby, který je sice v práci

ektově orientova



/ několikrát zmiňován' ale konkrétní definice použidch klasifikačních pravidel uvedena v práci není.

Stejně tak není jasnévymezenírozdílu mezipoužití klasifikačního pravidla nejbližšího souseda a

fuzzy pravidel (u nich není ani vysvětleno co se tímto pojmem myslí)'

Práce je skoupá na r,ysvětlení někteých použiých postupů. Například už u segmentace není

vysvětleno, podle jakého pravidla se určí hraniční linie objektu, neboli' jak se aplikovalo kritérium

homogenity. Není jasné také použití sumačního indexu c ve vztahu (1) na sÍr.22.

o vysvětlení si říká také některá další tvrzení' Např' u třídy voda bylo u fuzzy pravidel použito

klasifikační pravidlo podle hodnoty souěinu prvního a čtvrtého spektrálního pásma, zatimco u

nejbližšího souseda podíl obou pásem. Pokud se lesy dají spolehlivě rozpoznatnazák|adě texturálního

příznaku GLCM Mean (str.43), proč toho nebyl schopen sestavený klasiťrkátor nejbližšího souseda,

když klasifikátor GLSM Mean také používal (str.45). Měřítkový faktor je uváděn jako nejpodstatnější

parametr Segmentace (str. 3 8), avšak podle textu na str . 23 slouží j en pro orientaci. Jeho definice není

v práci uvedena.

Hlavní přínos práce diplomanta spočívá v úspěšném provedení objektovó klasifikace s použitím

výkonného profesionálního nástroje. Výsledky ukazují možnost použití tohoto přístupu při mapování

výskytu ze|eně. Pro budoucí výzkum autor v závěru práce zmiňuje zvyšování míry automatického

zpracování. Pro postup tímto směrem je zapotřebí exaktní formulace získaných poznatků a objektivní

číselná argumentace , cožv práci podanému slovnímu konstatování chybí. Diplomant při své práci

však bezpochyby prokázal určité odborné znalosti i schopnost samostatně řešit technické a organizační

úkoly. Po podání požadovaných doplňujících r,ysvětlení k uvedeným otázkám a připomínkám navrhuji

ohodnotit tuto práci stupněm ''velmi dobře''.
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