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Určení druhu oblačnosti z družicových radiometrických měření

Diplomová práce je zaměřena na analýzu a navržení úpravy metod, které se používají ke stanovení různých 

druhů oblačnosti pomocí satelitních dat. Konkrétně se jedá o dvě, v dnešní době převážně používané přístupy 

využívající dvou datových zdrojů - přístroje MODIS umístěné na palubě amerických družic Terra, Aqua na 

polární dráze, a souboru přístrojů SEVIRI na evropské geostacionární družici Meteosat. Využití produktů 

z projektů SAFNWC a MODIS Atmosphere určující dílčí charakteristiky oblačnosti a kategorizující její 

druhy není v České republice zatím příliš známé a rozšířené. Úkolem diplomanta bylo zhodnotit hlavní 

nedostatky ve obou modelech, určení podmínek, kdy je omezeno jejich použití, kdy jsou jejich výsledky 

odlišné a navrhnout případné změny na zmírnění jejich nedostatků. 

Autor se velmi důkladně věnoval popisu vývoje metodik a podává velmi zevrubný přehled obou 

analyzovaných produktů pro zjišťování různých vlastností oblačnosti a také podrobný popis technických 

parametrů družic a jejich přístrojového vybavení používaných pro tyto účely. Vedle využití hlavních 

předností jednotlivých programů tím řešil i nutnost vyrovnat se s různými datovými formáty, které dva 

základní datové zdroje představují.

Pro zpracování dat v diplomové práci bylo použito několik softwarových produktů. Vedle komerčních 

produktů, kterými jsou IDL/ENVI 4.7 a program ArcGIS 10 se autor také seznámil s praktickým užitím 

produktů HDFView 2.7 a knihoven konsorcia OSGeo. V práci je však uveden jen název použité funkce v 

určitém programu, bez toho, že by bylo možné posoudit, jak jsou tyto programy spolehlivé a jak jsou  

výsledky závislé na volbě vstupních parametrů. Na druhou stranu ale v práci jsou uvedeny definiční vztahy 

statistických parametrů u korelačního výpočtu, které jsou notoricky známé. Popis vlastních algoritmů a 

fyzikální podstaty na které pracují se také omezil na fakta známá ze základního kurzu dálkového pr ůzkumu a 

pro účel práce by bylo přínosnější se jim věnovat podrobněji. 

Pro analýzu byly vybrány družicové scény Aqua a Terra ze zimního i letního období s velkou mírou výskytu 

oblačnosti a rozdílnosti jejích druhů. K ním byly získány výstupy z produktu MODIS Atmosphere. Do 

analýzy pak vstoupilo porovnání s obdobným produktem, který z dat sestavy přístrojů SEVIRI na 

geostacionární družice Meteosat, vytváří produkt  SAFNWC poskytovaný v rámci organizace EUMETSAT.

Data byla nejprve kalibrována podle vztahů uvedených na str. 62, u nichž není uvedeno, čemu se každý 

výraz rovná a není uvedeno v jakých jednotkách jsou hodnoty po kalibraci. Georeferencování dat 

geostacionární družice Meteosat bylo provedeno nestandardním způsobem, Pro jeho přiblížení bylo 

vhodnější popsat teoretické základy transformace než udávat příkazy, které jsou bez bližšího popisu 

použitých knihoven zcela nepochopitelné. Proč byly nejprve oba porovnávané datové soubory 

transformovány jednotlivě do vybraného souřadného systému, když stejně následně bylo provedeno ještě 

jejich ztotožnění (str. 63-64). Jak byly určeny hodnoty pixelů po převzorkování? Jestliže jste použil stejné 

vlícovací a kontrolní body pro všechny použité scény, čím vysvětlujete rozdílné výsledky přesnosti jejich 

ztotožnění (tab. 24, str. 80).



Není jasné, jak byly hodnoty pro stanovení masky bezoblačných pixelů (str 67). Pro korelaci bylo použito 

okno 100x100 pixelů, kvůli omezení programu Excel, což by bylo vhodné vysvětlit, stejně jako udat celkový 

počet hodnot z nichž byla korelace počítána.

Pro klasifikaci dat z radiometru MODIS bylo použito osm kanálů (str. 69), jsou to opravdu spektrální kanály  

z nichž lze sestavit spektrální křivky nebo odvozené produkty tedy ne spektrální kanály. V klasifikaci byla  

uplatněny i geografické masky, ale výsledky jejich uplatnění nejsou uvedeny. Jaká byla zmíněná změna 

metodiky a proč měla přesnost klasifikace výrazně zhoršit? Navíc maska pobřeží ukázaná na obrázku 11 na 

str. 75 je maskou hranic států a nikoliv jen pobřeží. 

Pro klasifikaci dat MODIS bylo použito několik klasifikačních algoritmů včetně vlastního sestaveného 

rozhodovacího stromu. Popsání nástrojů na zhodnocení výsledků není dostatečný, odkaz na program 

Confusion Matrix v ENVI není dostatečný. Chybí vysvětlení, jak jsou přesnosti na str. 76 počítány a co se 

myslí jejich následnou statistickou úpravou v programu Excel (str. 77). U hodnocení závislosti v ýsledků 

klasifikace na roční době na str. 91 nelze akceptovat vysvětlení, že nižší výskyt daného objektu znamená 

automaticky i nižší přesnost jeho určení.

Výsledky klasifikace u jedné scény byly porovnány s pozemními údaji pozorované obla čnosti na 26 

meteorologických stanicích. U doprovodných informací není tabulka 22 na str. 77 příliš nápomocná, protože 

neuvádí znaky různých druhů oblačnosti, jak je uvedeno v jejím nadpisu a stejně tak je nepřehledný obsah 

tab. 34 na str. 94, kde chybí popis barev v legendě. U diskuze na str. 95 je pak nesrozumitelná druhá část 

prvního odstavce, že „Validace klasifikací...je závislá na zvolené metodice a úrovni kategorií obla čnosti od 

druhů oblačnosti až po druhy oblačnosti.“ Také není jednoznačně platné tvrzení, že jsou rozdílné podmínky 

pro určení vícevrstevnaté oblačnosti při pozemním pozorování a družicovém měření.

Práce obsahuje všechny potřebné části a je psaná s evidentním zájmem i s porozuměním danému tématu. Pro 

její celkovou kvalitu by zvýšilo její lepší vnitřní uspořádání a odstranění některých pasáží, které opakují již 

dříve uvedené informace.  Práce nastiňuje další otázky a i možné budoucí směry řešení komplikovaného 

problému stanovení druhů oblačnosti. 

Diplomant v průběhu přípravy i práce samotné postupoval podle zadání a provedl všechny zadané úkoly. 

Přitom prokázal potřebné odborné znalosti i schopnost samostatně řešit technické úkoly. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji známku „výborně“ až „velmi dobře“, dle výsledků obhajoby.
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