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Autor diplomové práce:  Bc. Filip Skalický 

Autor diplomové práce si vybral téma náročné zabývající se velmi specifickým problémem 

tzv. „SMILE“ efektem, který se vyskytuje pouze u některých druhů hyperspektrálních 

senzorů. Zadání práce je datováno na konec listopadu 2011, to znamená, že na vyhotovení 

diplomové práce měl student zhruba 5 měsíců, což u takto náročného tématu není optimální. 

Na toto téma bylo publikováno několik prací, které autor ve své práci uvádí, nicméně práce 

se zaměřila na testování a případnou modifikaci postupu Dadona et al. (2010), která spočívá 

ve výpočtu normalizačních faktorů, které umožní korigovat tento efekt. Normalizační faktory 

vychází z hodnot indexu tzv. skokových změn derivovaných z parametrů absorpčního 

příznaku O2, první MNF komponenty (MNF-1) a modelované propustnosti atmosféry a záře 

známých povrchů se zavedením modelu radiativního přenosu. Autor práce se zaměřil na 

nahrazení indexu skokových změn jinou charakteristikou, která by ve výsledku přinesla 

přesnější korekci tohoto efektu. Veškeré výpočty byly provedeny v prostředí MATLAB, skripty 

pro transformace a další výpočty byly vytvořeny samotným autorem. 

Práce má však některé formální (popř. technické) nedostatky, dále vyvstávaly i otázky 

k vlastním metodickým postupům.  

Formální (technické) připomínky: 

Práce nemá dle názoru oponenta úplně optimální rozvržení. Rešeršní část je příliš dlouhá 

(cca 40 stran), popisu vlastní práce a výsledkům je věnováno cca 32 stran. Vyvstává otázka, 

zda a v jakém rozsahu je nutné u takto specifického tématu rozebírat obecné principy DPZ, 

stavby senzoru apod.  

Některé úseky (hlavně v metodické kapitole) nejsou příliš srozumitelné a pro jejich 

porozumění je nutné je číst alespoň dvakrát, autor někdy dost „kostrbatě“ přepsal anglický 

text do českého.  

U některých obrázků chybí informace, o jakou snímanou oblast se jedná. 

V závěru se opět objevují obecné věci a vysvětlení některých procedur a jevů (druhy 

senzorů, MNF, koncept detekce SMILE efektu), které byly již diskutovány a objasněny 

v předešlých kapitolách. Takové pasáže by závěr již obsahovat neměl.  

Práce působí dojmem, že autor zřejmě neměl čas si finální práci projít a jazykově ji opravit. 

Chyby v citacích a referencích: 

…publikovali Alon Dadon, Eyal Ben-Dor a Arnon Karnieli v roce 2010… přepsat na Dadon et 

al. (2010) 

Rozdíl při citování cestou (Dadon et al., 2010) a ….“podle Dadona et al. (2010)…“ 

Na str. 46 je chybně uveden (Dadon, 2003), správně má být (Dadon, 2010) 



V referencích Geoscience and Remote Sensing mají být správně uveden jako IEEE 

Geoscience and Remote Sensing 

U některých referencí je uveden pouze autor/autoři rok a název, není však již uvedeno, kde 

příspěvek byl zveřejněn (název vědeckého periodika popř. knihy). 

Jazykové chyby: 

Pokud uvádíme v textu zkratku, musí být na prvním místě plně vypsána, poté následuje 

zkratka v závorce, dále v textu již uvádíme pouze tuto zkratku. 

Čárka se nepíše na začátku řádky, ale na konci řádky předcházející.  Odkaz na přílohy by 

bylo lepší řešit formou reference na číslo přílohy a v závorce uvést název přílohy. 

V textu se vyskytují některé termíny či slovní vyjádření, která se nehodí používat ve 

vědeckém textu. Zde jsou předloženy některé návrhy k záměně: 

 těžko představitelný – nepravděpodobný 

koncept zklamal – v tomto případě se koncept neosvědčil, v tomto případě se nepodařilo 

prokázat 

provozuschopný algoritmus – funkční algoritmus 

kontraproduktivní – nevhodné 

scestná – nepravděpodobná 

Nomenklaturní chyby: 

V tomto případě psaní textu v českém jazyce může být problematické, jelikož k anglickým 

termínům neexistují oficiální české ekvivalenty. Přesto navrhuji zaměňovat:  

Dno absorpčního pásma/pík - absorpční maximum a minimum popř. rameno 

absorpční pásmo (v angl. tzv. „absorption feature“) – absorpční projev 

Dále jsou v textu následující záměny či nejasnosti: 

scéna – spektrální křivka (str. 66) 

spektrální úhel není index, jak je někdy v textu nazýván 

co znamená v případě spektrálního úhlu formulace na str. 71 „ošetřit ručně“? 

Metodické připomínky: 

 Proč nebyl z dat Hyperion před vlastní detekcí „SMILE“ efektu odstraněn šum? O 

datech Hyperion je známo, že mají nízký index SNR a vysoký podíl šumu. MNF 

transformace se běžně využívá právě pro odstranění šumu z dat. V práci Dadona et 

al. (2010) byl šum odstraněn před následnou analýzou a zpracováním. 

 Pro pre-processing Hyperion existuje tool box ve formě freeware (IDL modul do 

ENVI), ve kterém jsou k dispozici poměrně sofistikované postupy.   Proč nebyl využit i 

v tomto případě? 



  Proč byla pro simulaci v programu MODTRAN použita data z leteckého senzoru 

AISA EAGLE, která byla (zřejmě) snímána pro jinou oblast, než jsou oblasti snímané 

družicí Hyperion, a u kterých byl studován SMILE efekt? Proč nebyla data 

z leteckého senzoru převedena z úrovně L0 na L1? Pro simulaci je nutné pracovat 

s radiancí (září), což je možné pouze v případě pokud jsou data převedena do úrovně 

L1, v úrovni L0 nemají hodnoty fyzikální rozměr. Jak je možné, že se při simulaci 

pozice absorpčního maxima posunula až o 10 nm? Uvedená simulace není 

dostatečně popsána a vysvětlena. Bohužel, výsledek nevypadá věrohodně. 

 Hodnoty na jakých vlnových délkách byly dosazovány do indexu skokové změny za 

B1 a B2? Ve vzorci uvedeném v diplomové práci jsou pásma zapsána obráceně než 

v článku (Dadon et al. 2010), ze kterého autor diplomové práce vycházel. 

 Proč dosahuje index skokových změn na obr. 25a (str. 52) tak vysokých hodnot (140-

220)? 

 V jakých jednotkách je měřen spektrální úhel (stupně, radiány)? 

 Proč index skokové změny vykazuje obrácený trend než v práci Dadona? 

 O2 je rovnoměrně rozložen v atmosféře pouze v rovném terénu. Jaká je topografická 

situace studovaných oblastí? Proč nebyl vliv topografie zohledněn nebo alespoň 

diskutován? 

 Jaký byl záměr analyzovat oblačnou scénu? Taková data asi těžko bude někdo 

využívat pro další klasifikace, na druhou stranu za účelem studia atmosféry se 

využívají jiná data.  

 Proč byla 1 scéna dat Hyperion rozdělena na dvě oblasti (zástavba, vegetace) a 

korekce SMILE efektu počítána pro každou oblast zvlášť? SMILE efekt je pokládán 

za konstantní v rámci jedné scény, proto snad není potřeba ho počítat pro každou 

část zvlášť. Na obr. 22 (str. 51) je uveden trend MNF-1 pro obě oblasti (zástavbu a 

vegetaci) jedné scény, jak je možné, že je tento trend je opačný? 

 Spektrální úhel je jednou z nejčastěji používaných klasifikačních metod 

v hyperspektrálních aplikacích právě pro jeho dobře známou robustnost. Autor testuje 

spektrální úhel a na základě výsledků navrhuje vyměnit index skokových změn 

spektrálním úhlem. V práci však chybí citace na autora tohoto algoritmu. 

 Jaká statistická charakteristika byla použita pro odhad střední hodnoty, potažmo 

určení hodnoty minimálně ovlivněné SMILE efektem?  „Střední hodnotu“ lze 

odhadnout pomocí aritmetického průměru,  geometrického průměru,  mediánu nebo 

modusu. Je tento postup opravdu optimální zvážíme-li, že SMILE vykazuje často 

asymetrie?  

 Nelze na podkladě jednoho neúspěšného pokusu (v tomto případě se jedná o 

simulaci v programu MODTRAN a následného určení pozice, kde je vliv SMILE 

efektu nejmenší) tento výsledek zobecnit a v textu pak označil následujícími 

formulacemi: Koncept zklamal, nepříliš spolehlivé řešení, redundantní. Zvláště pokud 

jsou k postupu, jak byla provedena tato simulace, důvodné pochybnosti a připomínky. 

Za přínos této práce pokládám převedení využitých transformací a výpočtů do prostředí 

MATLAB. Autor by mohl zvážit možnost zpřístupnit vytvořené skripty vědecké komunitě na 

internetu. Pokud autor práce uspokojivě odpoví na vznesené dotazy, doporučuji práci 

přijmout k obhájení a hodnotit práci známkou chvalitebně. 

Posudek vyhotovila:  Mgr. Veronika Kopačková, Česká geologická služba 

V Praze, 4. 6. 2012 


