
 Oponentní posudek na magisterskou práci Jana Doležala 
VYUŽITÍ DAT SENTINEL-1 PRO SLEDOVÁNÍ MANAGEMENTU LUČNÍCH POROSTŮ 
 
Oponovaná práce Jana Doležala s cílem „vytvořit metodiku klasifikace vedoucí k průběžnému 

určování stavu lučního porostu na základě analýzy vybraných příznaků v časové řadě radarových dat 
Sentinel-1“ splňuje podmínku náročnosti kladenou na diplomovou práci a má kartograficko-geografický 
charakter. Náročnost tématu na teoretické znalosti je poměrně velká.  

 
Dílčími cíli jsou pak najít a kvantifikovat souvislosti mezi koherencí, entropií a polarimetrickým úhlem alfa 
z dat Sentinel-1 a sečením luk. Formulace cíle je jasná a má návaznost na výzkum využití dat Sentinel-1 pro 
pozorování Země, konkrétně obhospodařovaní travních porostů.  
Práce se zdroji a popis teoretických předpokladů řešené úlohy je zdařilá, dokazuje, že autor má velmi dobré 
teoretické znalosti principů SAR a je schopen syntézy vědeckých článků se zaměřením na řešenou úlohu.  
Popis zájmového území je široký, včetně pedologického popisu. V kapitole 3.1 mi ale chybí popis z pohledu 
zemědělského, tedy charakteru lučních porostů a způsobů obhospodařování, což je tématem zadané úlohy.  
 
Kapitola výběr metodiky a návrh technologie zpracování dat je podložena rozborem řady vědeckých 
publikací. Metodika obsahuje rozbor předpokladů řešení úlohy, popis možných limitů a omezení. V této části 
bych doporučil ještě hlubší úvahu o možných externích faktorech ovlivňujících radarový signál vzhledem 
k povaze radarových dat na vybraném území. Proces zpracování radarových dat je vhodně dokumentován 
vývojovým diagramem.  
 
Výsledky práce jsou detailně popsány. Jako čitatel bych doporučil zlepšit úvody kapitol, otevření řešené 
problematiky. Také by bylo vhodné rozšířit práci o mapovou vizualizaci zpracovaných výsledků. Například, 
jak si má čitatel dohledat, co znamená „polygon 4, 19, ...40“ v tabulce 2.  
Odhad sečení z datové řady pro „polygon 22“, obrázek 18, ilustruje, že tento jev se je dobře viditelný 
z mediánu koherence VH. Otázka: Je možné toto zjištění kvantifikovat statisticky a poté vytvořit mapu 
sečení?  
 
Postup validace (kapitola 5.4) je nevhodný. Jedná se o porovnání s jinými daty DPZ, konkrétně s optickými 
daty Sentinel-2. Toto porovnání je možné, ale nepovažuji ho za nezávislou validaci. K validaci měla být 
využita data získaná in-situ.  
 
Celkově na způsobu zpracování nelze autorovi nic vytýkat. Autor zpracoval velké množství družicových dat 
Sentinel-1. Ukazuje se ovšem, že problematika je komplexnější. Kapitola diskuse popisuje řadu možných 
příčin proč změna koherence po sečení není v některých případech významná. Autor se vrací k rozboru 
možných externích faktorů jako jsou srážky, ranní rosa, vítr, dále pak velikost pozemku, způsobu 
managementu, koregistrace snímků a podobně.  
Závěry práce by měly být obsáhlejší.  
 
V textu lze nalézt několik terminologických výrazů, které by bylo vhodné nahradit jinými, například 
„biomasa byla uklizena“.  
 
Otázky: 
Strana 37: „srážky spadly 10.-15.9. v nočních hodinách, tedy nebylo nutné snímky z tohoto důvodu 
odfiltrovat“. Je autor stále přesvědčen, že tyto srážky nemohly ovlivnit zaznamenaný SAR signál?  
Strana 38: „odrazivost ovlivňuje aktuální půdní vlhkost“  
Jak mohou ovlivnit půdní vlastnosti zaznamenaný SAR signál u trvalých travních porostů?  
 
Přestože výsledek diplomové práce nepřináší jednoznačné řešení úlohy, detekce sečení travních porostů 
pomocí radarových dat Sentinel-1, považuji práci za přínosnou. Diplomová práce splňuje formální 
náležitosti. Autor prokázal, že dovede samostatně pracovat nejen s odbornou literaturou, ale i prakticky 
zpracovat družicová data. Předloženou a oponovanou magisterskou práci Jana Doležala doporučuji k 
obhajobě a navrhuji klasifikovat velmi dobře.  
 
V Praze dne 4. září 2018  
Ing. Lukáš Brodský, PhD.  


