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Diplomová práce Bc. Jana Doležala řeší aktuální téma monitorování sečení a spásání luk z dat 

dálkového průzkumu. Metody založené na multispektrálních datech typu Sentinel-2 či Landsat jsou 

v literatuře popsané, ale mají své limity zejména kvůli oblačnosti. Práce se proto zaměřuje na data 

pořízená radarem se syntetickou aperturou (SAR) neseného družicemi Sentinel-1. Cílem práce bylo 

prozkoumat časové řady vybraných příznaků odvozených ze SAR dat, konkrétně koherenci, 

polarimetrický úhel a entropii, a pokusit se nalézt klasifikační pravidlo, na jehož základě by bylo možné 

sledovat vývoj v obhospodařování luk. Významným faktorem je vysoké časové rozlišení dat Sentinel-1. 

Rešeršní část práce shrnuje principy radarového snímání a dosavadní výzkum v rozpoznávání změny 

stavu travnatých porostů z SAR dat. Text je psán srozumitelně a do jisté míry by mohl sloužit jako 

učební pomůcka méně zasvěcenému čtenáři. Počet citací je dostatečný a citační normy jsou dodrženy. 

V následujících kapitolách jsou podrobně popsána použitá data, metody zpracování a charakteristika 

vybraného modelového území (KRNAP a přilehlé podhůří). Použité metody (před)zpracování dat 

Sentinel-1 jsou standardní, v literatuře popsané, nicméně v rozsahu magisterského studia prakticky 

v této šíři nevyučované. Kladem práce je, že diplomant vytvořil vlastní skripty pro automatické 

zpracování nemalého množství použitých scén v softwarech SNAP, ArcMAP a R. Část práce 

dokumentující dosažené výsledky je rozsáhlá, nicméně je zpracována logicky a přehledně. Výsledky 

byly ověřeny na základě terénního průzkumu a porovnáním se změnou NDVI odvozeného z dat 

Sentinel-2. V diskusi autor porovnává výsledky se stávajícími studiemi a snaží se zamýšlet nad příčinami 

rozdílů, zejména nižší citlivosti porovnávaných parametrů ke studovaným jevům. Po formální stránce 

má práce dobrou úroveň, množství jazykových chyb je minimální. Bylo by dobré se vyvarovat 

nevhodným spojením typu „neposečené snímky“ (str. 36). Prezentované grafy a tabulky jsou 

přehledné, více péče mohlo být věnováno jejich popisu. Diplomant k práci přistupoval svědomitě, 

průběžné výsledky pravidelně konzultoval. 

Cíle práce byly naplněny. Nicméně vzhledem k nepochybným schopnostem autora bych uvítala pokus 

o hlubší analýzu, proč se očekávané výsledky shodují s realitou jen na jednotlivých pozemcích:  

• Velká pozornost je věnována koherenci, přičemž polarimetrický úhel alfa také dává celkem 

dobrou indikaci sečení, alespoň v uvedených tabulkách. V diskusi je ale označen jako 

nevhodný. 

• Uvažoval jste o kombinaci jednotlivých parametrů, např. koherence a úhlu alfa?  

• Považujete proběhlé terénní šetření za dostatečné? Jak byste případně navrhl jeho úpravy 

(četnost, doba výjezdu, zjišťované hodnoty, bodová vs. polygonová měření)?  

• Do jaké míry je nutná terénní korekce, která znamená další převzorkování obrazu, pokud by se 

používala data ze stejné relativní dráhy? 

Práci Bc. Jana Doležala doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň výborně až velmi dobře, dle kvality 

vlastní obhajoby. 
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