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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zpracování a analýza družicových snímků ze syrského Aleppa 
Jméno autora: Bc. Petr Hanák 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geomatiky 
Oponent práce: Ing. Eva Matoušková 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, FSv 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o práci z oblasti DPZ, která je zaměřena na velmi aktuální téma – ničení kulturního dědictví občanskou válkou 
v Sýrii. Práce je průměrně náročná, jedná se o testování možností automatické detekce válečných škod. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Cíle práce byly splněny. Diplomant se správně zaměřil na stručné osvětlení vojensko-politického zápolení v okolí syrského 
Aleppa, což lze uvítat jako zpracovaný stručný obecný přehled. Rešerše – pokud je část v kapitole 1. tak míněna, je trochu 
roztříštěná. Zpracování družicových dat mohlo být klasickými metodami DPZ asi důkladnější; nakonec se ukazuje, že 
z důvodu rychlosti a detekce skutečných škod na menších plochách je technologie vizuální interpretace stejně jako 
v minulosti stále kvalitním postupem. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Diplomant zvolil předem požadovanou technologii DPZ, zaměřil se na rastrovou aritmetiku, klasifikace a texturální analýzy. 
Nakonec se ukázalo, že nejlépe dopadla vizuální interpretace se zákresem do ortofota či referencovaného snímku.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
Práce je průměrné úrovně, bez zjevných chyb a nepřesností. Celkově si myslím, že mohlo být provedeno více 
experimentální práce v oblasti automatického zpracování dat, možná kombinací filtrací a klasifikací.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Text je veden srozumitelně, občas se ale vyskytují stylistické či gramatické prohřešky. 
Dále kupř. není vhodné kombinovat české a německé názvy měst – str. 13: Drážďany, Saská Kamenice (Chemnitz) a 
Zwickau ... 
Úvod a rešerše by asi měly být od kapitoly 1.1 do 1.3. , rešerše je zde pojata trochu s historií, mělo by se jednat o rešerši 
literatury k danému tématu! 
 
Od 1.4 se jedná o popis technologií, možná. 
Mírně zmatený je přístup k datům a výsledků. V kapitole 3 jsou popsány testy s daty a ihned výsledky, stejné obrázky jsou 
pak v kapitole 4 (obr. 7 a obr.14 např.). Doporučuji spíš popsat, o jaká data se jedná, co se s nimi dělalo a pak výsledky 
nebo postupně data a experiment popsat, ukázat výsledky a zhodnotit je – to mi připadá logické a srozumitelnější, než je 
uvedený postup v předložené práci. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Výběr literatury je dostatečný, v textu jsou obrázky, které by měly mít odkaz na copyright či jejich tvůrce. Škoda, že se 
diplomant neseznámil s prací doc.Mgr.Karla Nováčka, PhD. A Mgr. Lenky Starové, PhD, kteří vystoupili i několikrát v televizi 
ohledně interpretace družicových dat a ničení památek v iráckém Mosulu. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Práce je jistě zajímavá, ukazuje možnosti zpracování družicových dat pro oblast ochrany či záchrany kulturního dědictví, 
které bylo právě v Sýrii významně poničeno válkou, terorismem i taktickými chybami. 
 
Otázky do diskuse: 

- Jaký je rozdíl mezi texturální a spektrální klasifikací a lze je kombinovat? 
- Jak velké byly původní snímky a jaké výřezy se zpracovávaly? 
- Analyzujte parametry dat, které jste měl k dispozici (GSD, spektrální rozlišení, termínové) 

 
 
Prosím o komentář k posledním třem poznámkám. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 15.6.2018     Podpis: 


