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Student Bc. Martin Florian se ve své práci zabýval tématem, které stále více nachází uplatnění 

v dnešním světě a to napříč všemi obory. Strojové vidění a interpretace výsledků souvisí také 

s předpokládaným nástupem autonomních systémů. Velice cenné je hledání využití v oblasti 

zemědělství, kde se pracuje s vysoce variabilním prostředím a každá metoda nepřímého 

měření a hodnocení, která zajistí výstupy na odpovídající úrovni, může znamenat posun ve 

sběru dat a jejich využití pro řízení vstupů, uplatnění konzervačních postupů a ochranu 

půdního fondu. Právě sběr dat je v zemědělství hlavním limitujícím prvkem k uplatnění 

pokrokových technologických postupů, jako je například precizní zemědělství.  

Práce je sepsána na 106 stranách včetně příloh. Tímto rozsahem jistě převyšuje předpoklady 

pro daný typ prací. Práce je přehledně členěna a splňuje všechny formální požadavky. 

Literární rozbor problematiky dokládá svědomitou teoretickou přípravu, kterou student 

následně uplatnil v experimentální činnosti a hodnocení výsledků. Na druhou stranu bych 

určitě uvítal konfrontaci s výsledky a výstupy také zahraničních vědeckých týmů. K tomuto 

tématu existují odpovídající literární prameny.  

Rozhodně vyzdvihuji objem práce, který byl odveden při polních experimentech. Jedná se 

vždy o nejcennější a nejhodnotnější část práce. K získaným datům je přistupováno s kritickým 

pohledem s důrazem na získání přesného a vypovídajícího výsledku.     

Po formální stránce hodnotím práci jako velmi kvalitní. Dovolím si v této souvislosti zmínit 

jen drobné připomínky, například vytknout výraz „hlína“ v souvislosti se zemědělskou půdou. 

Předpokládám, že pracoviště uplatní výstupy práce v následné publikační činnosti. V této 

souvislosti bych jako čtenář uvítal konkrétní popis jednotlivých hodnocených variant přímo 

v tabulkách a grafech oproti označení například „pole A, pole B“. Jedná se pouze o část grafů 

a tabulek. Těmito připomínkami ale rozhodně nechci snižovat kvalitu práce.  

Ke zpracování výsledků přistupoval diplomant velmi svědomitě a jeho práce bude jistě 

cenným podkladem pro rozšíření tohoto oboru a uplatnění výsledků. Oceňuji také připomínky 

k případným nedostatkům, které vždy uplatnění nových metod přináší.  
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K práci bych si dovolil položit několik otázek.  

První se bude týkat širšího uplatnění výsledků v praxi. Již jsem naznačil, že zemědělství 

intenzivně hledá metody sběru dat s minimální pracností, nákladovostí, vypovídací hodnotou 

apod. Může uvedená metoda nalézt uplatnění v tomto ohledu? Případně naskýtá se 

možnost využití při mapování pozemků díky automatizovanému sběru a zpracování 

dat? Případně kde spatřujete komplikace?  

Ve vědecké práci by nemělo chybět statistické zhodnocení výsledků. Byly nalezeny 

významné rozdíly mezi hodnocenými variantami pro sledované ukazatele?  

V některých hodnocených případech stanovení drsnosti povrchu byly výsledky zatíženy vyšší 

chybou. Může se tato chyba, při použití shodné metody, podepsat na hodnotách 

objemových hmotností, které jsou dále v práci takto hodnoceny? 

 

 

Závěrem konstatuji, že student prokázal velice dobrou teoretickou a praktickou průpravu, 

kterou zúročil při polních experimentech, psaní práce a hodnocení a komentování závěrů. 

Nemám žádných závažných připomínek a práci hodnotím známkou  

 

- Výborně – 

 

 

V Praze dne 5. února 2017                   doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D 


