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A. Aktuálnost zvoleného tématu 
Aplikace dálkového průzkumu Země (DPZ) patří v současné době mezi aktuální trendy 
geoinformačních technologií. Autor se zabývá daty hyperspektrálního snímkování a 
laserového skenování, která jsou v oborových aplikacích předmětem aktuálního výzkumu a 
praktického využití. Segmentace obrazových dat tedy patří mezi priority oboru a aktuální 
témata praxe. 
 
Téma disertační práce je aktuální a odpovídá současně řešené problematice. 
 
 
B. Cíle práce 
Předložená disertační práce v podstatě sleduje tři základní cíle: (1) posoudit účinnost 
vybraných segmentačních algoritmů na datech z několika případových studií, (2) na příkladu 
lesnických dat rozvinout růstový algoritmus v kombinaci s aktivní konturou na hranici koruny 
stromů v porostu a (3) segmentační proces softwarově zpracovat. Cíle jsou podrobně 
rozpracovány v jednotlivých kapitolách disertační práce a to jak v teoretické rovině, tak 
v praktických aplikacích. Kladně lze hodnotit množství zpracovávaných dat a systematický 
přístup disertanta při posuzování vlivu různého nastavení parametrů. 
 
Základní cíle práce byly splněny.  
 
 
C. Zvolené metody zpracování a postup řešení 
Zvolené metody zpracování jsou v disertační práci dostatečně popsány. Disertant se nejprve 
věnuje teoretickému pozadí, které však svým rozsahem nepřesahuje běžně očekávanou šíři 
matematického a statistického aparátu pro potřeby DPZ a jak sám uvádí, je „…poměrně 
strohým výčtem s občasným vysvětlením…“. Řada uváděných definic nebo vět by zasloužila 
dodefinovat a celý text více sjednotit, neboť je zde evidentně patrný vliv jednotlivých 
původních zdrojů, ze kterých autor čerpal; některé definice působí lehce vytrženy z kontextu. 
Stejně tak pojmy z DPZ jsou úzce vymezeným okruhem zájmových dat a zde bych očekával 
podstatně více zdrojů než jen „laskavého čtenáře“ (jak sám autor píše) odkázat na 
monografii CVGZ z roku 2014, do které disertant také přispíval. Podstatně lépe jsou již potom 
propracovány kapitoly vlastního řešení, které spolu s praktickou částí považuji za těžiště 
práce. Metody přípravy dat, detekce stromů a delineace korun sledují ve své teoretické 
rovině ambice na přínos v oblasti detekce lokálních maxim adaptivně parametrizovaných 
lokálními vlastnostmi obrazových dat, druhu porostu (dřeviny) a růstového algoritmu 
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s aktivní konturou pro aproximaci hranice koruny stromu. Postup řešení je obsahem kapitoly 
3 (Praktická část), kde jsou popsána použitá data a výsledky v jednotlivých dílčích cílech, a to 
jak v oblasti detekce pozic stromů, tak delineace plochy korun. Součástí této kapitoly je 
hodnocení výsledků segmentace.  
 
Zvolené metody zpracování a postup řešení odpovídají cílům práce. 
 
 
D. Zhodnocení výsledků dosažených disertantem 
Praktické výsledky dosažené v přeložené práci jsou soustředěny ve druhé a zejména ve třetí 
podkapitole praktické části (kap. 3.2 a 3.3), kde se disertant zabývá jednak vlivem 
jednotlivých parametrů a postupu detekce stromů a jednak segmentaci třemi popsanými 
algoritmy s důrazem na růstový algoritmus a vliv všech jeho parametrů. Detekce pozic 
stromů je prováděna hledáním lokálního maxima výšky za využití filtrování a následného 
stanovení očekávaných rozměrů korun s exportem výsledných pozic vyhledaných maxim. 
Delineace plochy korun je prováděna třemi zvolenými metodami (inverzním povodím, sítí 
lokálních minim a růstovým algoritmem), přičemž disertant se v práci nejpodrobněji věnuje 
růstovému algoritmu. Delineační algoritmy jsou srovnány na shodných datech a hodnocení 
kvality segmentace je provedeno jednak hodnocením kvality detekce a jednak hodnocením 
kvality delineace. Rovněž je uvedeno srovnání výsledků s terénním šetřením a zde mám 
výhrady k samotné srovnatelnosti datových sad. Chybí zde řada faktů a dílčí závěry se 
mnohdy redukují na tvrzení, že data „… na sebe jednoduše nesedí.“ a že „… je pak třeba mít 
na paměti, co lze a nelze danou technikou změřit.“ 
 
Výsledky dosažené v praktické části práce jsou původní. 
 
 
E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru 
Segmentace obrazových dat v lesnických nebo krajinářských disciplínách má své uplatnění 
v množství různých aplikací a adaptace na nová data a informace poskytuje kvalitnější 
výstupy. Podrobněji se využití výsledků v praxi věnuje disertant v kap. 3.6, kde se mj. zabývá 
odhadem biomasy na základě alometrických rovnic. Agregaci výsledků pro tzv. plošný přístup 
v podmínkách lesních porostů spatřuji jako aktuální východisko pro praxi a aktuální trend, 
který lze vysledovat nejen v evropském lesnictví. Dosahovaná spolehlivost odhadu kolem 
80 % je mírně nižší, než je pro tyto práce obvyklé, nicméně je nutné přihlédnout k variabilitě 
lesních porostů ve zkoumaném území. Softwarové zpracování segmentačního procesu v kap. 
3.7 je adekvátním praktickým uplatněním parametrizace procesu segmentace. 
 
Disertační práce má přínos zejména pro praxi a dílčím způsobem rozvíjí numerické metody 
analýzy obrazových dat.  
 
 
F. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 
Formální úprava disertační práce splňuje základní požadavky, které jsou kladené na práce 
tohoto druhu. Struktura kapitol však není typická pro vědecké práce. V práci zejména 
postrádám obvyklé členění na kapitoly věnující se metodice, výsledkům, diskusi a závěrům. 
Disertant tyto typické kapitoly soustředil z větší části do kap. 3 (Praktická část) a částečně do 
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kap. 2 (Matematické metody). Některá fakta se potom obtížně dohledávají v textu, stejně tak 
jako některé dílčí výsledky. Kap. 3.5 (Typ vstupních dat) je nevhodně zařazena do praktických 
výsledků. Rovněž diskuse je volně rozptýlena v několika kapitolách, což opět komplikuje 
posouzení výsledků dosažených disertantem. 
 
Disertační práce splňuje požadavky na formální úpravu a jazykovou úroveň, nemá však 
obvyklé členění vědecké práce. 
 
 
G. Připomínky k disertační práci 

1. V kap. 3.1.2 (Podpůrná data) je v části Pozemní měření uvedeno realizované pozemní 
šetření provedené jednak ÚHÚL a jednak IFER. Zcela zde však chybí informace o 
metodice pozemního šetření a proto žádám disertanta, aby se v této souvislosti 
vyjádřil ke srovnatelnosti výsledků, zejména s ohledem na fakta uváděná v kap. 3.6. 

2. V kap. 3.2.5 Export výsledných pozic je uváděn typický výstup pro další zpracování. 
Jaký souřadnicový systém byl použit a s jakou polohovou chybou disertant pracuje? 

3. Kapitolu 3.4.3 Terénní šetření považuji za velmi diskutabilní. Disertant se zde 
poněkud neodborně vyjadřuje ke srovnatelnosti výsledků terénního šetření a 
datovým sadám DPZ. Zde žádám, aby se na základě kvantifikace nepřesnosti 
způsobené měřením polohy pomocí systémů globální navigace a dalších nepřesností 
(např. chyby pozice paty a vrcholku kmene) vyjádřil k samotné smysluplnosti takto 
prováděného srovnávání. 

4. Za zajímavou aktuální úvahu považuji kap. 3.5.3, která se zamýšlí nad vlivem 
rasterizace vektorových 3D dat (typicky laserového skenování). V návaznosti na kap. 
2.2.4 a kap. 3.6 žádám disertanta, aby se vyjádřil k otázce vlivu prostorového rozlišení 
rastrů na přesnost detekce pozic stromů (resp. vrcholku kmene). 

5. V kap. 3.6 je praktické využití výsledků demonstrováno na výpočtech biomasy pomocí 
alometrických rovnic. Žádám disertanta, aby upřesnil, jaká data z lesních 
hospodářských plánů srovnával s výpočty pomocí alometrických rovnic a s jakou 
plošnou výměrou porostních celků v analyzovaném území pracoval (viz Obr. 3.31)? 

 
 
Závěrečné zhodnocení 
 
Teze disertační práce navrhuji upravit ve smyslu obvyklého členění a následně je doporučuji 
vydat v edici PhD Thesis. 
 
Disertační práci Ing. Jana Novotného "Matematické metody segmentace obrazu pro dálkový 
průzkum Země" doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Brně dne 30. května 2015 

 
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. 


