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Práce má téma, které v oboru dálkového průzkumu patří k nejdéle sledovaným. To poskytlo dobrou 
příležitost k ověření schopnosti studentky prokázat, do jaké míry si osvojila poznatky získané v 
bakalářském studiu a schopnost je použít při řešení zadaného úkolu. Tím byla použití spektrálních 
vlastností emitovaného záření sněhové pokrývky na určení vodní hodnoty sněhu. 
Pro autorku to znamenalo seznámit se s popisem fyzikálních zákonitostí souvisejících s vyzařováním 
elektromagnetické energie, s chováním spektrálních příznaků sněhu a obsahu vody v oblasti 
mikrovlnného záření a vyhledat v odborné literatuře možné metodické postupy a rozhodnout o 
konkrétním postupu ve vlastní práci. 
Popis vlastností a práce s mikrovlnným záření v kap. 2.2 vykazuje místy rysy těžkopádnosti i 
nepřesnosti, za což patrně může překlad z citované anglické předlohy a nebo nekritické přejímání 
publikovaných formulací. Například věta: “Mikrovlnné záření má schopnost pronikat skrz oblačnost, 
tmu i skrz povrch objektu … “ (str. 14). Také je na škodu, že převzatý způsob použití rozdílu jasových 
teplot na dvou vlnových délkách je představen jen rovnicí s odkazem na zdroj (str. 16) a jeho smysl 
není dán do bližší souvislosti s ostatním textem.  Ukazuje na určitou míru nejistoty ve znalosti 
obecných fyzikálních vlastností vzniku a interakce elektromagnetického záření. 
V práci je uveden základní fyzikální princip na kterém je postavena metoda zjišťování vodní hodnoty 
z mikrovlnného záření. Vedle toho jsou představen i pokročilejší způsob určování tohoto parametru, 
který vyžaduje dodatečné doplňující údaje o kvalitě sněhu z pozemních měření. Je používán v 
produktu poskytovaném organizací EUMETSAT. Tento produkt a stručný proces jeho tvorby je v práci 
rovněž uveden spolu s dalšími, které studentka při práci s literaturou zjistila. 
Studentka prošetřila dostupnost vhodných družicových dat. Ze tří mikrovlnných radiometrů 
instalovaných na současných družicích vybrala radiometr na japonské družici GCOM-W (Shizuku) a 
zvládla způsob získání dat pro svoji práci. V popisech radiometrů postrádám údaj o jejich prostorovém 
rozlišení. 
Samostatně studentka zvládla i úkol zajištění pozemních dat. Téma vyžadovalo získání dat z 
rozsáhlejšího území pokrytým sněhem. Proto bylo vybráno území Norska odkud studentka získala 
data o vodní hodnotě sněhu z pozemních stanic Norského úřadu vodních zdrojů a energie, což 
vyžadovalo přímou komunikaci s pracovníkem úřadu. Pro svoji práci použila údaje ze 24 stanic z 
devíti dnů v období prosinec 2015 - duben 2016. 
Na zpracování dat použila studentka nástroje ArcMap. Přitom potřebovala řešit otázku korelace 
bodových dat s plošnými hodnotami získaných z družicových dat a také následné využití získaných 
koeficientů pro stanovení vodní hodnoty sněhu. 
Výstupy z práce jsou v grafické i mapové podobě, ve větší části v příloze. Diskuze obsahuje porovnání 
jak s údaji poskytovaným oficiálním úřadem v Norsku tak i s produktem poskytovaným 
EUMETSATem. Očekávané rozdíly studentka popsala a přednesla vlastní názor na jejich možnou 
příčinu s akceptovatelným vysvětlením. 
Studentka pracovala zcela samostatně a přitom plně využívala možnosti konzultace a diskutování jak 
zpracovatelských postupů tak i formy  představení výsledků práce. Studentka cíl stanovený v zadání 
dosáhla, výsledek splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci jak svým obsahem tak i způsobem. 
Práci hodnotím známkou výborně. 
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