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Analýza a srovnání metod odhadu biofyzikálních parametrů z dat DPZ

Diplomová  práce  Tomáše  Bartaloše  je  orientována  na  problematiku  využití  dat  DPZ  pro
stanovení biofyzikálních parametrů. Konkrétně se zaměřuje na určení evapotranspirace (ET),
která je důležitým prvkem při modelování hydrologických a klimatických procesů.

Cíle práce jsoujasně definované a s ohledem na ně lze práci rozdělit do dvou částí. Teoretická
část je věnována metodám určení ET a jejich hodnocení. V druhé části je proveden odhad ET
pro území ČR ve třech časových řadách z dat MODIS.

Celá práce sestává z pěti kapitol a je velmi dobře logicky členěna. V úvodu teoretické části je
v kapitole  3  pozornost  věnována  výkladu  pojmu  ET  a  souvisejícím  ĎÍzikálním  principům.
Dále  jsou   objasněny   metody   přímého   měření   ET   a  metody   výpočtu   ET   založené   na
meteorologických měřeních,  které jsou vhodné  pro  menší  územní  celky.  Z hlediska DPZ je
stěžejní částí kapitola 4 popisující algoritmy odhadu ET z družicových dat. Tato kapitola dává
teoretický rámec praktické části, v níž je navržena a vyzkoušena metodika určení ET pro ČR.

Zvolené téma je po teoretické stránce náročné.  0 zvládnutí a pochopení problematiky svědčí
jak způsob  výkladu  a popisu metod v teoretické  části,  tak  zejména  zpracování  dat Modis  a
aplikace  algoritmu  S-SEBl  pro  určení  ET  pro  území  ČR.  Diplomant přistupuje  k získaným
výsledkům kriticky a v diskusi navrhuje možná vylepšení navrženého postupu pro učení ET
pro zpracování dat za delší časové období a také pro validaci dat.

Diplomová  práce je  velmi  kvalitně  zpracována  po  stránce  obsahové  i  fomální.  Jazyková
úroveň je  také  velmi  dobrá.  Co  lze  vytknout, je  poměmě  stručná  literární  rešerše  a  závěr.
V případě  literámí  rešerše je  tento  nedostatek  částečně  vykompenzován  ve  výkladové  části
kapitol   3   a  4.   V některých   případech   by   měl   být   věnována  větší   pozomost   označení
fyzikálních veličin (např. na str. 49 Rs, Ri zřejmě označují intenzitu záření).

Diplomant k řešení  dané  problematiky přistupoval  samostatně,  dílčí  části  práce konzultoval.
Vzhledem   ke   značné praktické   využitelnosti   a   zároveň   náročnosti   zvoleného   tématu
doporučuji diplomovou práci dále rozvíjet např. v rámci postgraduálního studia.
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