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Předložená diplomová práce Bc. Daniela Paluby řeší metodu korekce lokálního dopadového 

úhlu (LIA) pro analýzu časových řad lesů v horských oblastech. Metodika je založena na 

použití lineární závislosti mezi radarovým zpětným rozptylem a LIA. Algoritmus korekce byl 

připraven v cloudové platformě Google Earth Engine (GEE) s využitím volně dostupných dat 

Sentinel-1, digitálního modelu terénu SRTM a databází CORINE a Hansen Global Forest. 

Jak vytvořenou metodu, tak i celou DP lze považovat za originální dílo s vysokým výzkumným 

potenciálem. Vysoce ceněným aspektem je, že metoda byla implementována v cloud 

prostředí Google Earth Engine jako volně dostupný algoritmus, což umožnuje přístup k 

tomuto algoritmu široké komunitě zabývající se zpracováním SAR oblasti dálkového 

průzkumu Země. 

Ačkoliv byla metoda testována na 15 případových studiích ve střední Evropě a dosažené 

výsledky ukázaly pozitivní závěry, doporučuji autorovi další detailní verifikaci/validaci. 

Prokázání silných stránek a nalezení případných slabých stránek na dalších územích, 

případně na jiných třídách land cover, je velkou výzvou pro další rozvoj metodiky. V tomto 

případě též doporučuji publikování výsledků práce v prestižním mezinárodním časopise, kde 

lze očekávat relevantní hodnocení na mezinárodním poli.   

Co se týče struktury a obsahu DP, práce má jasně a konkrétně uvedené cíle. Úvod do 

problematiky a literární přehled vhodně rozvádí řešenou tématiku a obsahuje relevantní 

informace. Přehled je převážně založen na původní zahraniční literatuře. Zvolená metodika 

práce v sobě skýtá originální řešení zvoleného výzkumného problému a je v práci popsána 

jasně a srozumitelně. V řešení práce se autor neubíral pouze cestou standardně užívaných 

metod, avšak přicházel s vlastními geoinformačními postupy. Vytvořená metodika je 

testována a validována na vybraných územích. O svědomitém přístupu a chápání řešené 

tématiky v širších souvislostech svědčí kvalitně zpracovaná diskusní část, v rámci které se 

autor kriticky vrací k použitým metodám a dosaženým výsledkům. Práce má jasně 

definované závěry, které jsou podloženy a odpovídají na cíle práce. 

Také formální stránka DP má vysokou úroveň jak stylistickou, tak i grafickou. 

V neposlední řadě nutno zmínit vysoké pracovní a výzkumné nasazení autora během 

zpracování DP. Autor sám přišel s nelehkým výzkumným úkolem a dle mého názoru přišel 

s originálním řešením. Autor pracoval samostatně a zároveň byl v konstruktivní interakci se 

školitelem. K osobě autora nutno ještě zmínit, že kromě DP práce samotné, byl schopen 

během Mgr. studia publikovat několik článků s DPZ tématikou v uznávaných mezinárodních 

časopisech. Daniela Palubu tak považuji za talentovaného studenta s vysokým výzkumným 



potenciálem na poli geoinformatiy a DPZ. O jeho potenciálu svědčí též fakt, že DP sepsal 

v anglickém jazyce. 

Předloženou diplomovou práci Bc. Daniela Paluby možno považovat za vysoce zdařilé dílo. 

Hodnotím tedy odevzdanou práci vysoce pozitivně a navrhuji, aby práce byla nominovaná do 

některé ze studentských soutěží.  Práci hodnotím známkou „výborně“.  

 

Komentáře a otázky: 

• Lze použité přístupy verifikace/validace metodiky a výsledků považovat za dostatečné? 

Případně, počítá se s následnou verifikací/validací vytvořené metodiky a jakým způsobem 

konkrétně? 

• Jakým způsobem lze na práci navázat a rozšiřovat zpracovanou výzkumnou tématiku a 

dosažené výsledky? 

 

V Praze, 8/9/2020    doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 

 

 


