
Posudek na bakalářskou práci Markéty Horňákové ,,Sledování prostorového
rozloŽení teploty z družicových dat"

Závěrečná bakalářská práce,,S|edování prostorového roz|oŽení tep|oty z druŽicových dat.. je Ťazena
do |ogicky navazujících kapito|. V práci se vŠak vyskytují různé nepřesnosti. Napřík|ad autorka
správně uved|a h|avní přístroj na druŽici MSG, a|e da|šídva uved|a kaŽdý v jiné kapito|e, coŽ můŽe být
pro ětenáře matoucí, navíc anijednou nezmíni|a, Že výčet není úplný.
Dá|e v kapito|e 3'1'2 o přístroji SEV|Rl autorka napsa|a tuto větu: ,,Horizontá|ní obrazové roz|iŠeníje
pro jedenáct kaná|ů e|ektromagnetického, spektra 1 km. Výjimkou je kaná| HRV, kde je horizontá|ňí
roz|išení ,1 km... Na prvnÍ poh|ed zřqmá ne|ogičnost uvedeného tvrzenísvědčÍo chybb, správně mě|o
roz|išení pro jedenáct kaná|ů 3 km a ne í km.
Dále na stránce č. 18 jsou v popisu uváděny ,,snímek v|evo.. a ,,snímek Vpravo.., ovŠem obrázky jsou
nad sebou, navíc na spodním obrázku není pouze přístroj SEV|R|, a|e jeho umístěnína oruŽicl MSG.
Na něko|ika místech v textu jsou různé |ogické skoky, jako kdyby jednot|ivé pasáŽe by|y vytrŽeny
z původního kontextu, bohuŽe| také chybí dokončení pos|ední věty v závěru.
Při zpracovávání dat je zřejmé, Že autorka jasně pochopi|a daný cí| i moŽnosti zpracování, popsa|a
moŽné chyby, co je způsobuje, a jak mohou být odstraněny. Je pochopite|né, Že nemě|a k dispozici
všechny SW nástroje, kterými toho |ze dosáhnout.
Při porovnávání teplot z druŽice a z pozemního měření také správně uvádí, Že porovnávané veličiny
nejsou totoŽné, přesto jejich kombinace můŽe být ve|mi uŽitečná. BohuŽe| u porovnávaných hodnot
chybív textu čas měření, ten je uveden pouze v pří|oze, navíc místo 15:00 SELČ autorka uvádíSEČ.
Přitom časový rozdí| měření můŽe být také jedním z mnoha vysvět|ení pozorovaných rozdí|ů.
Dá|e je zaráŽejícl, Že autorka pouŽi|a pro porovnání itep|otu v Ho|eŠově a v ostravě, přestoŽe zmiňuje
ob|aČnost nad těmito dvěma stanicemi. Přitom sama uvádÍ, Že při určování tep|oty povrchu nesmí býi
nad daným územÍm ob|ačnost. Tato data by by|o vhodnějŠívůbec při porovnání neuvádět, jen zmínit
důvod jejich vyřazení.
PřestoŽe se v práci vyskytují nepřesnosti, či chybí některé detai|y, je zřejmé, Že h|avní úko| práce by|
sp|něn' včetně zpracování dat a jejich interpretace. Práce ,,S|edování prostorového roz|oŽenÍ tep|otý
z druŽicových dat.. sp|ňuje poŽadavky na závěrečnou baka|ářskou práci' Proto ji doporučujijako
takovou přijmout.
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