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Určení výskytu sněhových lavin z družicových dat pořízených radarem se syntetickou aperturou 
(SAR) 

Zadaným cílem práce bylo navrhnout způsob automatizovaného postupu při zjišťování míst, ve 
kterých došlo k pádu sněhové laviny. 

Úkolem studentky bylo stanovit metodu rozpoznání laviny, která by mohla nahradit dosavadní 
kvalifikovanou vizuální  interpretaci školeným expertem.  Lokalizaci expert provádí porovnáním 
scény novější se referenční scénou pořízenou na stejném území v pozdějším termínu. Pro 
automatizovanou metodu studentka použila stejný metodický přístup určování lavin založený na 
specifických vizuálních příznacích textury a intenzity v obrazovém provedení radarové scény. Pro 
automatické porovnání obrazových dat a vyhodnocení změny pak použila učící algoritmus 
neuronové sítě. 

Pro zájmové území byla vybrána hornatá část Norska, kde častější výskyt lavin v zimním období 
umožňuje sestavit statisticky významnější datový soubor. Současně bylo možné získat potřebné 
podpůrné datové soubory, jako DTM nebo meteorologické údaje přímým přístupem k norským 
národním databázím. 

V návaznosti na dosavadní práce publikované k danému zaměření, byla k řešení úkolu použita data 
pořízená aparaturou SAR na družici Sentinel-1A. Pro práci byly zpracovány dvě dvojice scén ze 
zimy 2014/2015 a 2018/2019. Jedná se o scény pořízené ve dvou následných přeletech při 
stabilních meteorologických podmínek. Obsahovala vertikálně polarizovaná data V-V v úrovni L-1. 
Pro další použití studentka provedla předzpracování dat ve třech krocích. U prvních dvou - 
radiometrická korekce a filtraci není v textu žádný jejich bližší popis. Třetí krokem byla 
geometrická korekce s použitím DTM modelu ACE 30. Na obr. 18 je uveden příklad dat po 
předzpracování, není ale jasné, jakým postupem vznikl.  

Při výběru území potenciálně vhodných pro spad lavin byla zpracována maska sklonu terénu v 
intervalu   22°-45°. K tomu byl použit norský DTM, jiný než pro předcházející geometrickou 
korekci. Jaký byl pro to důvod? 

Na celkový výsledek zkoumaného problematiky má zásadní vliv kvalita trénovacích či 
verifikačních dat. Optimální by bylo získat tyto podklady terénním průzkumem. Pro získání 
statisticky významného počtu je to obtížně splnitelné, proto si autorka vypomohla jiným způsobem 
detekce lavin v radarových datech převzatým z literatury. V databázi Norského ředitelství pro vodní 
zdroje a energetiku jsou informace o spadlých lavinách nahlášených pozorovateli. I když se jedná o 
malý počet, mohly by poskytnout srovnávací informaci o spolehlivosti použitého způsobu sestavení 
souboru trénovacích dat.  

Náhradní způsob výběru dat pro trénovací a kontrolní soubor je postaven na předpokladu, že sníh v 
lavinovém proudu má větší odrazivost než měl sníh před pádem laviny. V práci není uvedeno, zda 
pro splnění tohoto kritéria byla stanovena určitá velikost nárůstu odrazivosti. Pro zařazení do 
trénovacího souboru pak byl ještě použit subjektivní požadavek splnění prostorového příznaku, ten 
však není v práci popsán. 

Navržená metoda detekce lavin je postavena na novátorském přístupu s využitím neuronových sítí. 
Zvládnutí tohoto úkolu vyžadovalo samostatné studium a pochopení principu učícího mechanizmu 
a následně si osvojit i jeho praktické použití. Postavení vlastního algoritmu neuronové sítě bylo nad 
rámec diplomové práce, proto studentka provedla výběr ze stávajících dostupných algoritmů.  
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V popisu použité metody je i omezený výklad struktury neuronové sítě a následně pak vlastností 
použité sítě VGG-19 s uvedením vlastních skriptů potřebných pro správné fungování. Předkládané 
argumenty pro výběr VGG-19 (str.44 a tabulka str. 45) vyžadují bližší objasnění. Rovněž tak by 
prospělo uvést v čem spočívaly nutné úpravy před jejím použitím (skript neuronova_sit, str. 45). 
Není jasné na základě jakých výsledků byly stanoveny parametry sítě pro určování výskytu lavin v 
datech - počet epoch a velikost dávky (str. 46 a 48). 

Práce má standardní strukturu členěnou do šesti kapitol, které doplňují přílohy s podrobným 
výsledkem rozpoznání lavin a CD s obrazovými daty a vytvořenými programovými skripty.  

Po formální stránce práce odpovídá potřebným kritériím. V sepsaném textu se vyskytují nepřesné 
formulace, nejedná se však o zásadní chyby nebo nesprávná tvrzení. Málo informativní jsou ale 
obrazové výstupy mapových a družicových produktů. Těžko lze například hledat návaznost v 
zobrazení polohy míst zájmového území na obr. 15 a 16 nebo avizovaný rozdíl mezi obr. 19 a 20 
pro nevhodnou volbu měřítka.  

Studentka v průběhu práce využívala konzultace a přicházela s vlastními náměty na řešení. Pronikla 
do zadané problematiky, dokázala pracovat s reálnými daty a prokázala schopnost použít existující 
zpracovatelské postupy. Rovněž s úspěchem zvládla použití několika komerčních softwarových 
nástrojů a sestavení mapových výstupů s pořízenými výsledky. Zcela samostatně si osvojila 
základní principy neuronových sítí a konkrétně pak použití algoritmu jádra neuronové sítě VGG-19. 
Při přípravě řešení také komunikovala s norským střediskem a některé základní otázky užití 
neuronové sítě konzultovala s týmem norských autorů, který patří k předním výzkumným 
pracovištím v detekci lavin. Studentka odvedla nemálo práce, je škoda, že v textu nejsou všechny jí 
provedené kroky a operace dostatečně popsány. 

Předložená práce naplňuje požadavky na diplomní práci absolventa magisterského studia 
geoinformatiky. 

Navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře. 

Praha, 1.9.2019     

       Doc.Ing. Jan Kolář, CSc 

       vedoucí diplomové práce   
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