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POSUDEK ŠKOLITELE 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.)  

Cíle lze považovat za relevantní z pohledu geoinformatiky a řešené téma za aktuální s ohledem na 

využití volně dostupných družicových dat a rozvoj cloudových technologií. Cíle v práci detailně 

formulovány. 

 

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

Kvalitně zpracovaná rešeršní část s detailním vhledem do studované problematiky. Zhodnocena 

původní literatura, přehled literatury jasný a přehledný, vztahuje se k zadané problematice a 

obsahuje relevantní literaturu. 

 

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

Použité metody vycházejí ze současného stavu poznání, využívají moderních přístupů zpracování 

družicových dat a perspektivních a otevřených datových zdrojů. Přínosná je kombinace 

družicových a terénních fenologických dat. Zpracování dat v cloudovém prostředí kladlo nároky na 

programátorské znalosti a dovednosti. Metodika je detailně popsána s vysvětlením použitých 

metod a jejich nastavení. Navržená metodika se jeví správně zvolena a rozsah jednotlivých metod 

velmi široký. Vytvořená metodika byla testována a validována na vybraných územích. V neposlední 

míře nutno zmínit vysoce užitečnou a přínosnou spolupráci s fenologickými experty (ČHMÚ 

a CzechGlobe) při tvorbě metodiky. 

 

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

provázanost analýzy) 

Výsledky jsou podrobně popsány a prezentovány. Výsledky odpovídají zvoleným cílům a použité 

metodice.  

 

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

kontextu výzkumu aj.) 

V diskusní části se autorka kriticky vrací k použitým metodám a dosaženým výsledkům práce a 

zdařile komentuje podstatné části DP i v porovnání s podobně orientovanými studiemi. Práce má 
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jasně definované závěry, které jsou podloženy a odpovídají na cíle práce. 

 

2. Formální náležitosti práce  

Formální úprava: na dobré úrovni 

Stylistická úroveň: anglický text dobře srozumitelný 

Citační úroveň: dostatečná  

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

Formální část DP zpracována pečlivě.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Předloženou diplomovou práci Tatsiany Danilchyk možno považovat za zdařilé dílo. Nutno zmínit 

vysoké pracovní a výzkumné nasazení autorky během zpracování DP. Autorka pracovala samostatně 

a zároveň byla v konstruktivní interakci se školitelem a externími experty. DP byla sepsána 

v anglickém jazyce. Obsažené informace v DP lze považovat cenným příspěvek do řešené 

problematiky, dílčím způsobem rozšiřují poznání s publikačním potenciálem. Kladně působí i 

zpracování práce ve volně dostupné platformě Google Earth Engine umožňující volnou dostupnost 

vytvořených skriptů a tak relativně snadnou přenositelnost a následný rozvoj vytvořené metodiky. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou: výborně. 

 

Otázky a komentáře 

• Práce přináší vysoké množství výsledků a závěrů. Jaký výsledek či metodický výstup považuje 

autorka za nejcennější s nejvyšším přínosem do studované problematiky?  

• Dosažené výsledky by si zasluhovaly hlubší interpretaci. Jaké další datové zdroje či pomocné 

informace by byly žádoucí pro tento účel?  

 

Datum: 20/1/2022  
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