
Oponentní posudek na magisterskou práci Tomáše Bartaloše

Analýza a srovnání metod odhadu biofyzikálních parametrů z dat
DPZ

Oponovaná  práce   Tomáše   Bartaloše   s cílem  analýza  a  srovnání  metod  stanovení
evapotranspirace z dat DPZ a navržení metody stanovení ET pro území ČR splňuje podmínku
náročnosti   kladenou   na   diplomovou   práci   a   má   kartograficko-geografický   charakter.
Diplomové  práce  splňuje  i  ostatní  formální  náležitosti.  Je  zde  stanoven jasný  cíl.  Práce je
logicky  strukturována a text je psán čtivou češtinou s jistým nadhledem nad problematikou.
Jazykově  odpovídá  formě  práce.  Diplomová  práce  obsahuje  řadu  ilustračních  obrázků  a
matematických vyjádření popisující teoretické základy problematiky.

Úvodní   kapitoly   seznamují   čtenáře   s   literárními   prameny   problematiky,   téměř
výhradně zahraničními: Je zde podrobný rozbor problematiky stanovení evapotranspirace jak
z hlediska teoretického,  tak popis  možných měření v praxi.  Výhoda použití  metody  DPZ je
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části je  dokumentován postup výpočtu evapotranspirace pomocí dat MODIS.  Výsledky jsou
porovnány  sjiným  přístupem  -modelovým  výpočtem  pouze  z meteorologických  měření.
V diskuzi  je  prezentován  i  návrh  možných  zlepšení  metodiky.  Zde  bych  doplnil  možnost
využít informace o /cÍ#d covGr / #s€.

Celkově  je   oponovaná  práce  velice   zdařilá,  má  všechny  náležitosti  a  po   stránce
odborné  velice  aktuální.  Autor  prokázal,  že  dovede  samostatně  pracovat  nejen  s odbornou
literaturou, ale i technicky zpracovat praktickou úlohu. Vybrané téma je jistě nejednoduché a
patří do oblasti kvantitativního vyhodnocení dat DPZ.

Předloženou  a  oponovanou  magisterskou  práci  Tomáše  Bartaloše  doporučuji  k obhajobě  a
navrhuj i klasifikovat výborně.

Na autora mám následující otázky:
1/  Jak  autor  hodnotí  použitá  data  MODIS  a jestli  by  bylo  možné  využít  též  data  MERIS
družice Envisat? Jaký má vliv oblačnost a opar v atmosféře na výpočet evapotranspirace?
2/  V procesu  výpočtu  je  nutné  vybrat  minimálně  dva  body  (pixely)  okrajových  hodnot
závislosti teploty na albedu pro stanovení regresních koeficientů. Tento krok je ponechán na
výběru uživatele  dle metodiky.  Bylo by možné navrhnout nějaký postup, který by umožnil
alespoň částečnou automatizaci a objektivizaci tohoto kroku?
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