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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Téma bakalářské práce klade vysoké nároky na studium a pochopení principů pořizování, reprezentace i

interpretace satelitních radarových a multispektrálních snímků. Znalost těchto principů je nutná pro přístup
k satelitním datům skrze veřejné servery, tak pro návrh metod pro jejich předzpracování a analýzu.

2. Splnění požadavků zadání zadání téměř splněno s drobnými výhradami
 Z pohledu zvolených metod předložená práce obsahuje podstatná rozšíření. Student se rozhodl vyzkoušet hned

4 různé přístupy k analýze deforestace, které využívají buď radarová, nebo multispektrální data. Jednou z metod
je i klasifikace snímků konvolučními neuronovými sítěmi, se kterými se také musel seznámit.

Na druhou stranu, body 4 a 5 zadání nejsou zcela splněny. Implementované metody jsou schopné v obraze
identifikovat místa se změnou porostu, ale číselně kvantifikovat úbytek lesního porostu neumí.
Důkladnější testování metod a vyhodnocení jejich vlastností v práci nenajdeme.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Z technické zprávy je dobře patrné, čemu se autor věnoval, s čím a jak experimentoval. Prezentační úroveň by

však mohla být lepší.
Kromě drobností, jako kapitola 2.5 Neural networks nevhodně zařazená do kapitoly 2 Earth observation, je popis
navrhovaných metod v kapitole 3 Solution proposal až příliš strohý a množství informací chybí. Co v obrázku 3.1
znamená Time series analysis methods nebo Mask with detected change?
Detailnější popis metod nalezneme až v kapitole 4 Implementation..., kde je ovšem promíchán jak
s implementačními detaily, tak s ukázkami výstupů.
Ani z popisu implementace však není zřejmé, proč autor pro analýzu pomocí NDVI indexu zvolil časové rozpětí
leden až březen, proč si myslí, že neuronová síť předtrénovaná na ImageNet bude dobře klasifikovat deforestaci
v satelitních snímcích, nebo jakým způsobem pracuje s numpy.nan hodnotami pixelů v obraze a jak takové
hodnoty ovlivní výpočet NDVI indexu.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Chválím za sepsání technické zprávy srozumitelnou a dobrou angličtinou. Bohužel, dojem kazí velké množství

překlepů (chybějící mezery mezi slovy nebo zdvojená slova), nekonzistencí (jednou "in figure2.2", podruhé "in the
Figure2.11") a nakonec i zbytečných gramatických chyb. Text zřejmě neprošel finálním čtením, které by většinu
problémů odstranilo.
Po typografické stránce bych vytknul pouze umístění odkazů na citace mimo větu, až za tečkou.[5]

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr literatury odpovídá tématu a zdroje jsou citovány. Z velké části jde o dokumentaci knihoven, formátů

a principů satelitního snímkování. Čekal bych více literatury k samotné analýze deforestace a zejména pak
k použití konvolučních neuronových sítí pro analýzu satelitních snímků.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Technické a programové řešení tvoří sada skriptů - tzv. Jupyter notebooks a je na velmi dobré úrovni. Řešení mi

bylo předvedeno a je funkční.

Autor sám uvádí, že cílem bylo porovnání různých metod, ale takové porovnání ve zprávě zcela chybí. Kromě
obrázkových ukázek výstupů dílčích metod není žádné číselné vyhodnocení jejich přesnosti vůči existující
anotaci. Posoudit kvalitu výstupů CNN z obrázku 4.18 je těžké a uvedená Confusion matrix je jen o trošku lepší.
Navíc vlastně ani nevíme jakým způsobem byly získány anotace v Global Forest Change datasetu, které byly
použity pro trénování sítě.

8. Využitelnost výsledků
 S ohledem na chybějící exaktnější porovnání výsledků jednotlivých metod, tak po přečtení technické zprávy

v zásadě netuším, jakou metodu bych mohl použit, jestli vůbec fungují a zda je jejich přesnost akceptovatelná
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pro praktické použití. Největším přínosem práce jsou znalosti a zkušenosti, které autor nabyl.
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste pro analýzu pomocí NDVI indexu zvolil snímky z období leden až březen? Nebylo by vhodnější

pracovat se snímky z letního období?
Lze při analýze pomocí NDVI indexu odlišit lesy / trvalou vegetaci od např. zemědělských plodin?
Jakým způsobem jste určil konkrétní prahy, které v různých metodách využíváte?
Zvažoval jste použít jako vstup CNN přímo multispektrální data?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Pan Javorka zcela jistě získal výborné znalosti v oblasti satelitního snímkování a analýzy deforestace z různých

typů dat. Zdá se však, že zaměření na 4 různé metody a radarová i multispektrální data nebylo šťastné. Nutnost
nastudovat k metodám potřebné principy znamenala, že mu nezbyl dostatek času na důkladné vyhodnocení
úspěšnosti implementovaných metod a jejich porovnání. Méně je někdy více... Nedostatků je si vědom a sám je
shrnuje v závěrečné diskusi. S přihlédnutím k obtížnosti tématu i nedostatkům v technické zprávě je mé
souhrnné hodnocení C.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 15. srpna 2020

 Španěl Michal, Ing., Ph.D.
oponent
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