
Posudek oponenta diplomové práce

Lucie Šourková : AnalÝza metod  DPZ Dro detekci křemíkové a váDníkové složkv v hominách

Předkládaná diplomová práce  slečny  Lucie  Šoukové  se  zabývá možnostmi  detekce
horninových složek pomocí družicových dat. Práce si klade za cíl zjistit možnosti využití dat
pro  výše  uvedené  účely  z družice  Landsat  a Terra na příkladu  dat z pouštní  oblasti v Peru,
tedy míst s minimálním vegetačním krytem.

Slečna Lucie  Šoukové postupovala při zpracování  diplomové práce podle zadání a
dosáhla výsledků, které jsou v souladu s body zadání. Práce je členěna na 11 kapitol, obsahuje
správně seznam zkratek, obrázků a literatury.

Po úvodu jsou v druhé kapitole popsány cíle práce, třetí kapitola se zabývá stručnou
literární rešerší.  Dále  se předkladatelka soustředila ve  čtvrté kapitole na spektrální vlastnosti
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sedmá pak sledované  oblasti.  Vlastní jádro práce je  soustředěno  do  osmé  a deváté kapitoly,
které  se  zabývají předzpracováním  dat  a  výsledky hledání  uvedených hominových  složek.
Desátá kapitola vyhodnocuje  v diskusi  výsledky,  poslední  kapitola je  závěr.  Práci  doplňuje
přiložené DVD.

Slečna Lucie  Šoukové  se  snažila splnit úkol co nejpečlivěji.  Po  stránce  stylistické a
jazykové  je  práce  na  velmi  dobré  úrovni,  počet  chyb  je  minimální,  práce  má  logickou
návaznost.    Předkladatelka   touto    prací   prokazuje,    Že   je    schopna   řešit   i    složitější    a
komplikovaněj ší úlohy.

Konkrétní připomínky, které j sou vhodné k diskusi:
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téma  zpracování  hyperspektrálních  dat  ®ro  oblast  ČR)  a  dat  ze  skeneru  ASTER  ®ro
geologickou oblast Peru -Nasca) obhájil např. v červnu 2008 p.Hauser na ČVUT.
-v práci jsem nenašel  ani zmínku, který software byl pro vlastní práci využit; to je poměmě
důležitá infomace @yl to  sw ENVI?); pokud byl použit sw ENVI, víte o existenci modulu
FLAASH  pro   atmosférické  korekce,   kdy  po  použití   dochází  k    dramatickým  rozdílům
v průběhu spektrální odrazivosti?
-str.17, obr.2: zde chybí popis svislé osy
-některé převzaté obrázky (např.str.16,obr.1, str.19,obr.5) j sou špatně čitelné
-str.25,  3odst.  SAM porovnává spektnm snímku se spektrem referenčním. . .vysvětlete, co  si

představujete pod pojmem spektrum snímku
-str.26 místo zde často pouŽívaného výrazu spekr7.#m bych raději použil sj7c4Í7.ó/#z' oc*cLzz.vosÍ

(např. obr.11 -spektrální odrazivost kaolinitu; zde jsou opět špatně popsané osy obrázku
-str27: ,2odst.: nedomnívám se, Že by současně bylo pořizováno i ortofoto
-str.32:  opravdu je Sečuská poušť nazývána peruánsko-chilská? Je to na hranicích Ekvádoru
a Peru ....
-str.34předp.odst.-  zde je  termín  gGo%d použit  nesprávně  a  také  se jedná  o  geome#z.cb#
frcz%/ormczcz.  do  referenčního  systému;  4ore*e je  něco jiného.  V posledním  odst. je  použit
špatný termín re/erG#Č7tz' J73z'mGk pro DMT
-str.35:   bylo   napřed  využito   spojení  jednotlivých   scén   do   mozaiky   a  teprve  pak  byla
aplikovány radiometrické korekce? Podle postupu ano. . .
-str.36: první dva odstavce jsou zmatečné. . .např.  nad vybraným územím je zaměřeno hlavní
spektrum a to je přiřazeno každému pixelu; tomu nerozumím



-obr.26, 35, 43, 44 a další: obraz jeví významné pruhy, které vznikají při skenování v oblasti
TIR;  zkoušela jste  a  podařilo  se  vám  provést  i  samostatné  radiometrické  úpravy  v tomto
pásmu?
-str.55: kdo prováděl bodová měření?
Závěr:  MODIS  a NOAA mají  sice  kilometrové  rozlišení,  ale záleží na měřítku mapovacích
prací;  spektrálně jsou  na  tom  celkem  dobře.  Byly  opominuty  významné jiné  možnosti  -
podrobnější  data  hyperspektrální  EO-1   (Hyperion,  geometrické  rozlišení  30m)    a  data  ze
skeneru ALI, která mají i významný kanál blízký UV, vhodný pro geologické aplikace.

Práci  považuji  za úspěšnou  a přínosnou.  Bohužel  Landsat  7  není již  v dobrém  technickém
stavu  a  ASTER/Terra již  nepracuje  vůbec;  pro  budoucí  využití  práce  se  tak  naskýtají jen
archivní  záběry.  K předkládané  diplomové  práci  nemám  žádné  další  podstatné  připomínky,
práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm
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V Praze,18.9.2009 Prof.Dr. Ing.Karel pavel#a


