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Předložená bakalářská práce si klade za cíl aplikovat metodiku zjišťování vodní hodnoty sněhu (dále 

VHS) z dat mikrovlnných radiometrů. Metodika je založena na určení rozdílu jasové teploty na dvou 

vybraných frekvencích a stanovení koeficientu přepočtu mezi tímto rozdílem a VHS měřenou na 

pozemní stanici. Jako modelové území bylo s ohledem na dostupnost pozemních měření zvoleno 

Norsko. Hlavním datovým vstupem byly jasové teploty odvozené z měření radiometru AMSR2 japonské 

družice GCOM-W1. Získané výsledky měly být porovnány s existujícími mapovými produkty z produkce 

služby EUMETSAT a Norského úřadu vodních zdrojů a energie (NVE). 

Bakalářská práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole jsou stručně porovnány metody zjišťování 

VHS přímým měřením a distančními metodami. Dále jsou jasně vymezeny cíle práce. Kapitola druhá je 

věnována rešerši literatury. Shrnuje vlastnosti sněhu, jeho spektrální projev a výše popsanou metodu 

určování VHS z mikrovlnných radiometrů. Dále jsou uvedeny radiometry, které se pro stanovení VHS 

používaly či používají. Kapitola by zasloužila pečlivější uspořádání textu. Např. Tab. 1 se spíše hodí 

k sekci popisující jednotlivé radiometry. Jaký je vztah radiometrů AVHRR a MODIS k mikrovlnným 

radiometrům? Všechny uvedené obrázky se týkající spektrálního projevu sněhu ve viditelném až 

střením infračerveném záření. V textu jsou popisovány projevy sněhu v mikrovlnné části spektra 

vzhledem k jeho vlastnostem, např. velikost zrna, mocnost sněhové vrstvy, VHS. Nebylo možné 

v literatuře dohledat grafy dokladující tyto vztahy? Co rozumíte „surovými“ daty přeměňovanými na 

jasovou teplotu na str. 15? Co znamená symbol „V“ v rovnici 2 na str. 16? Co je míněno sněhovým 

„balíčkem“? V přehledu není uvedeno prostorové rozlišení používaných dat radiometru AMSR2. Co 

rozumíte pojmem „horizontálně a vertikálně polarizovaná jasová teplota“? 

Třetí kapitola popisuje použitá data a metodiku. Výběr snímků považuji za logický. Pro prostorové 

rozložení koeficientu a ve vztahu mezi VHS a gradientem jasové teploty byla použita metoda 

Thiessenových polygonů. Existuje nějaká jiná alternativa? Čtvrtá kapitola přehledně shrnuje dosažené 

výsledky. Chybí legenda u obrázku 9. Tabulka 4 by měla mít výstižnější popis. Stěžejní částí kapitoly 

„Diskuse“ je srovnání dosažených výsledků s mapami NVE a EUMETSAT. Z tohoto porovnání jsou 

patrné značné rozdíly mezi studentkou vytvořenými mapami a publikovanými produkty znázorňujícími 

VHS. Bylo možné na vybraných bodech porovnat mapy NVE a EUMETSAT mezi sebou? Proč bylo 

porovnání prováděno jen na jednotlivých bodech a nikoli v ploše celé mapy? Ze závěrů je patrné, že si 

autorka uvědomuje slabiny použité metody. 

I přesto, že použitá metodika nepřinesla dobré výsledky, považuji cíle práce za splněné. Autorka se na 

dostatečné (nikoli vyčerpávající) úrovni seznámila s teorií řešené problematiky a prokázala schopnost 

zpracovat data dle zadaného postupu. Z formálního hlediska lze vytknout výše uvedené terminologické 

nepřesnosti, v seznamu literatury chybí některé citace, např. Pulliainen a Hallikainen (2001) str. 17. 

Také doporučuji překlad jednoznačných termínů typu „snow emission model“. K formální úpravě 

mapových výstupů v přílohách nemám výhrady.  

Bakalářskou práci Terezy Klímové doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře. 

 

5.6.2017       Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 


