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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: ASSESSMENT OF VEGETATION PHENOLOGY USING SENTINEL-2 TIME SERIES 
DATA 
 
Autor práce: Tatsiana Danilchyk 
 

1. Obsah práce  

Cíle a výzkumné otázky (relevance a přiměřenost cílů, geoinformační charakter výzkumu, aj.)  

Ciele a výskumné otázky považujem za veľmi zaujímavé a aktuálne, v niektorých ohľadoch možno až 

príliš ambiciózne. V každom prípade problematika fenológie a jej monitoringu/detekcie pomocou 

družíc Sentinel-2 je veľmi perspektívna, ale zďaleka nevyriešená a teda vhodná pozornosti. 

Vzhľadom k tomu, že téma obsahuje viacero parametrov, pri ktorých zatiaľ neexistuje výzkumná 

zhoda, respektíve štandard, práca naberá na šírke. 

 

Práce s literaturou (diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Veľmi dobre hodnotím rešeršnú časť a popis problematiky. Autorka veľmi konzistentne a pritom 

zrozumiteľne vysvetľuje problematiku, čerpá z odbornej literatúry, ale aj z aktuálnych internetových 

zdrojov, kde je to postačujúce. Rešeršná časť je dobre a prehľadne spracovaná.  

Jediným doplnením by mohlo byť zhodnotenie rozdielov LSP a pozemnej (botanickej, lesníckej, či 

agronomickej) fenológie. 

 

Metodika práce (vhodnost a úroveň rozvíjených metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Bola zvolená pomerne štandardná metodika – porovnania satelitných pozorovaní vypočítaných 

pomocou matematických postupov s pozemnými pozorovaniami. Veľmi kladne hodnotím použité 

metódy spracovania družicových dát a následné vyhodnotenie časových rád z využitím moderných 

technológií – programovania/skriptovania vo viacerých jazykoch, spracovanie v cloude 

a automatizované vyhodnocovanie. Navrhnutá metodika je správna a rozsah metód veľmi široký. 

Poznámky: 

Z povahy dostupných pozemných pozorovaní je jasný cieľ bodových meraní, ale z praxe je známe, že 

priestorová co-registrácia medzi jednotlivými snímkami Sentinel-2 nie je dokonalá (okolo 1 pixelu).  

V metodike mi chýba zmienka o biofyzikálnych parametroch, napríklad LAI (leaf area index), ktoré sa 

určite ponúkajú ako vhodné pre fenologické štúdie, ich výpočet je ale zložitejší. 

Inak veľmi dobrá rešerš sa nevenuje definícii jednotlivých fenofáz – jednak pri pozemných 

pozorovaniach, rovnako pri LSP. Za metodicky vhodnejšie pri som už pri návrhu metodiky 

považoval stotožniť SOS s niektorým stupňom rozvinutia listov, čo autorka ale ďalej správne 

interpretuje vo výsledkoch. 
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Metodická časť na niektorých miestach zabieha do rešerše (alebo opakuje), použitá metodika sa 

stráca v popisovaných možnostiach. Napríklad s istotou neviem, aký spôsob určenia metrík SOS 

a EOS z časovej rady bol použitý (derivácia/break pointy, alebo 10% nárast?).  

 

Analytická část práce, výsledky práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a 

provázanost analýzy) 

Analytická časť je pomerne rozsiahla, čím sa stáva neprehľadnou a predovšetkým množstvo variant 

komplikuje interpretáciu. 

Vzhľadom k rozsahu práce by možno bolo vhodnejšie obmedziť počet testovaných variant 

a v dizajne výskumu sa obmedziť buď na: ad1) rovnaké druhy stromov; alebo ad2) jeden model 

pre vegetačnú krivku (DL, alebo AG), alebo ad3) jeden index; či ad4) metriku (SOS alebo EOS). 

Mohlo by to priniesť prehľadnosť aj zostručnenie práce, v neposlednom rade hlavne lepšiu 

možnosť jednoznačnejšej interpretácie. 

Slovné opisy grafov považujem za zbytočné, miesto toho by som ocenil jasnejšiu diskusiu celkových 

výsledkov.   

 

Diskuse a závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky a dosažení cílů, zasazení závěrů do širšího 

kontextu výzkumu aj.) 

Diskusia zodpovedá šírke výsledkov. Určite boli dosiahnuté vytýčené ciele, diskutované v kontexte 

literatúry. Množstvo variant nedovoľuje hlbšiu diskusiu konkrétností, to sa však neočakáva od 

magisterskej práce.   

 

2. Formální náležitosti práce  

Formální úprava: dobrá  

Stylistická úroveň: anglický text dobre zrozumiteľný, gramatickú správnosť nie som schopný hodnotiť 

Citační úroveň: dobrá    

Komentář k formální stránce práce (vč. kvality grafiky, stylistické úrovně aj.) 

Niektoré popisy obrázkov by si zaslúžili presnejší popis (napr. popisy obr. 29 a 30 sú zhodné, pritom 
práve to čo je v grafoch rozdielne je pre popis dôležité.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Autorka v práci použili množstvo nástrojov a využila technológie, ktorými preukázala dobré 

zvládnutie geoinformatických metód vrátane programovania. Preukázala vynikajúce predpoklady 

absolventa pre prax, schopnosť a znalosť uchopiť odbornú tému, samostatne si pripraviť dáta 

a vyhodnotiť ich. Práca je pomerne obsiahla a zodpovedá úrovní magistra.  
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Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou: výborně (A) 

 

Otázky a komentáře 

Na strane 23 píšete, že z praktických dôvodov ste zvolili 5 indexov pre ďalšie analýzy. Môžete 

bližšie rozviesť tieto dôvody? 

Zaznamenali ste problémy spôsobené nedostatočnou filtráciou oblačnosti (použili ste len 

automatickú, alebo ste spravili aj vizuálnu kontrolu)? 

Na výsledkoch ma najviac prekvapil zásadný rozdiel medzi najvhodnejšími indexami podľa 

požitia modelu krivky (AG a DL). Čím si to vysvetľujete? 

 

Datum: 20.1.2022  

Autor posudku: Mgr. Bc. Roman Bohovic, Ph.D.  
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