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Sledování prostorového roz|ožení teploty z družicoÚch dat

Práce má téma, které je velmi perspektivní pro další rozvoj. Studentka odvedla práci v tematickém i
metodickém oboru' který rozšiřuje současnou strukturu témat studentských prací řešených na katedře.
Pro autorku to znamena|o seznámit se s řadou nov'ých skutečností a zvládnout při praktickém pokusu o
získání teplotní mapy z družicových dat překážky dkající se vlastního zpracování. V|astní práce
obsahuje ze tÍí čtvrtin popis prob|ematiky, používaných zpracovatelských principů a ffzikálních
zák|adů a seznámení s přístrojovým vybavením vybraných druŽic. V|astnímu zpracování je vymezen
menší prostor. obsahuje zpracování jedné scény družice NOAA spoěívající v převodu
radiometrických dat pořízených v jedrrom spektrálním pásmu na hodnoý teploty. Získané hodnoty
by|y porovnány s údaji o teplotě zpozemní sítě meteorologických stanic v České repub|ice. Tím by|o
splněno zadání.

Studentka pracovala ve|mi samostatně a přes svoji snahu ji zv|ádáni někteých problému zabra|o
mnohem více času než bylo nutné. Práce by si zasloužila zpracování více dat zvláště když možnosti
dalších družic jsou v první části práce zmíněny. Práci by prospěla důkladnější práce s vlastním textem,
kteý na dosti místech je nejen formulaěně nedotažený, obtížně pochopite|ný a někdy i chybný.
Některé znich by bylo třeba vysvět|it, jako:

str. 13 -,,družicová měření umoŽňují jiný poh|ed na meteorologická data..

str. l6 _ 
',. ' . absorbentem, ěili látkou, která objemově pohlcuje j iné látky a tím ov|ivňuje v'ýsledek...

str. 2l - ,,data AVHRfu3 jsou '. 'vedena do kosmické |odi MIRP..

str.32 -jak souvisí dosažení tepe|né rovnovány s propustností t:0?

str.35 -,,určení povrchové tep|oty je náročné, protoŽe ....vysílané záÍení není ve vesmíru homogenní..

K nesprávně zvoleným termínům patÍí ýrazy,,horizontáln í obrazové rozlišení.. (str. 16), oznaěení
sloupce ,,Absorpční pásmo.o v Tabulce 1 a 2 (str. l7), ,,spektrá|ní vyzaÍovací funkce.. (str. 33). Na str.
33 je použit symbol ,,a,,, aniž je vysvětleno, co znamená.

Chybné je Úrzení, že družice NOAA se pohybují po slunečně synchronní dráze (str. 19), nesprávné
jsou věty o r"ýhodách s|unečně synchronní dráhy (str' 19) a gyroskopů na druŽici (str.20)

Zformá|ní stránky chybí číslování rovnic aýrazným nedostatkem je,žetextcelé práce není ukončen.

Ikdyž uvedené nedostatky značně snižují kva|itu před|oŽené práce,doporučujiji k obhajobě.
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