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 příjmení  název 

práce 

Gabriela Mosoriaková 
Využití družicových dat programu Landsat pro environmentální 
výzkum s případovou studií zaměřenou na vyhodnocení 
vegetačních indexů v oblasti Sokolovska 

 

Typ BP Práce se skládá z úvodní a rešeršní části, na které navazuje případová 
studie obsahující popis zájmové lokality a dosažených výsledků. 

 

Vlastní přínos Pro účely bakalářské práce byla pořízena družicová data z archívu 
geologické služby USA, která obsahovala i mapové vrstvy vybraných 
vegetačních indexů. Pro vyhodnocení časových řad z 18 scén 
pořízených v období 1984-2017 byla v programu MATLAB vytvořena 
uživatelská aplikace, která provádí pro zájmové lokality a vegetační 
indexy odhad parametrů modelu na bázi nelineární regrese. S těmito 
daty, programem ArcGIS a uživatelskou aplikací v MATLABu pak 
pracovala autorka za účelem vymezení zájmových lokalit a zpracování 
dat jak s využitím korelační analýzy tak i nelineární regrese. 

 

Náročnost a 
formulace cílů  

Základní hypotézy se týkaly toho zda se liší vegetační indexy 
uspořádané v časových řadách snímků z družic Landsat u vybraných 
oblastí výsypky v průběhu několika dekád rekultivací, a zda se liší 
vegetační indexy mezi vybranými oblastmi výsypky, které byly 
podrobeny rozdílným způsobům rekultivací, v průběhu několika 
dekád. 
Za tímto účelem bylo požadováno provést průzkumovou analýzu změn 
vegetačních indexů s využitím korelačních matic prostorové statistiky 
programu ArcGIS, sestavit model popisující časové změny hodnot 
vegetačních indexů s využitím nelineární regrese s odhadem hodnot 
parametrů modelu a nakonec model odzkoušet na příkladu NDVI.  

 

Data a jejich 
zpracování 
 

I když experimentální data v rozsahu několik desítek GB byla 
zajištěna stažením příslušných scén, zpracování v ArcGIS a 
uživatelské aplikaci MATLAB kladlo zvýšené nároky na analytické 
schopnosti studentky. Práce obsahuje dostatečný počet zahraničních 
publikací. Zpracování časových řad družicových snímků je poměrně 
ambiciózní cíl a literatury zatím vzhledem k nárokům na data a 
software k dispozici příliš není. 

 

Presentace dat  Presentace dat je provedena s využitím programu ArcGIS a programu 
MATLAB, který generoval grafy v základním módu.. 

 

Logika textu a 
formální úprava 
 

V textu bakalářské práce je řada překlepů, chyb a nejasných sdělení. 
Za tímto účelem byl vytvořen dokument ve formátu pdf s 
poznámkami. Také odkazy na literaturu a seznam literatury na konci 
bakalářské práce zasluhují revizi z hlediska použitých formátů. 
Některé publikace v seznamu chybí. 

 

výsledná 
známka 

I když bakalářská práce obsahuje řadu nedokonalostí, doporučuji jí 
jako podklad k udělení titulu Bc. 
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