
Oponentní posudek na magisterskou práci Tomáše Formánka 
URČOVÁNÍ TEPLOTY VODNÍ HLADINY Z DRUŽICOVÝCH DAT  

 
Oponovaná práce Tomáše Formánka splňuje podmínku náročnosti kladenou na diplomovou práci a má kartograficko-

geografický charakter. Cílem je sestavit metodický postup pro nalezení souboru optimalizovaných koeficientů metody dělených 
oken (Split Window) pro určení teploty vodní hladiny z družicových dat a sestavení mapy rozložení teploty na zkoumané vodní 
ploše  

 
Formulace cílů 
Cíle práce jsou jasné a správně formulované.  
 
Práce se zdroji, popis teoretických předpokladů úlohy  
Kapitola "Hypotézy“ není jasně formulovaná. Autor při práci se zdroji využívá text jiné diplomové práce jako zdroj pro teoretickou 
část práce. Považuji to za nevhodné.  
Hlavní kapitola "1.5.9. Snímání teploty vodní hladiny" není dostatečně rozpracovaná.  
 
Vhodnost postupu  
Postup výpočtu koeficientů je zjednodušený, lze ho akceptovat. V celkovém postupu není zahrnuta žádná kontrola vstupních dat 
ani analýza možných vnějších faktorů ovlivňujících radiometrii použitých snímků.  
Schéma procesu odvození koeficientů metody dělených oken by bylo vhodné prezentovat jako vývojový diagram. Terminologie 
v diagramu je někdy matoucí.  
 
Návrh postupu pro sestavení mapy rozložení teplot je nevhodný. Autor tvrdí, že mapa vznikla jako klasifikace „Supervised 
Classification“ na základě trénovacích ploch, ačkoli v předešlém kroku získal regresní koeficienty pro spojitou predikci.  
 
Úroveň zpracovaní a metodické splnění cílů  
Postup zpracování výsledků obsahuje výpočet regresní analýzy a klasifikace. Počet vstupních hodnot pro regresní analýzu jsou 4 
měření. Nepovažuji to za dostatečné.  
Výpočet střední relativní chyby RMSE je chybný. Interpretace výsledku RMSE je také chybná.  
 
Kapitola 4 „Diskuze“ nediskutuje vlastní výsledky práce, ani výsledky zadaného tématu. Hodnotím nedostatečně.  
Kapitola 5 „Závěr“ nereflektuje výsledky vlastní samostatné práce. Hodnotím nedostatečně.  
 
Vlastní přínos pro praxi (výzkum)  
Nelze hodnotit.  
 
Formální úprava 
Textu často chybí logická návaznost kapitol. Způsob popisu získávání dat někdy připomíná návod práce s webovými stránkami 
poskytovatele, „... je potřeba zvolit položku Surface Water a v dalším odkaze databázi nazvanou Daily Data ... Dále bude nutné 
identifikovat, které charakteristiky potřebujeme vizualizovat, ... atd.“   
 
V práci je mnoho nestandardních formulací:  
- „rozuzlení hypotetických tvrzení“  
- „Termální snímání je oříšek ...“  
- „Na druhé straně byl podrobnými daty s citem pro detail vyvrácen nebo také zpochybněn výskyt stabilního toku energií ...“  
- „Ač se kolem termálního snímkování motá tolik různých aspektů, povedlo se najít přístup k výpočtu teploty vodních hladin, ...“  
- „Výsledná práce vznikla na podkladě mnoha desítek informačních kanálů, ...“  
 
Otázky:  
1: Co znamenají tyto dva body postupu?  

- „výpočet koeficientů za pomocí MNČ“  
- „proložení rovnic s koeficienty“  

2: K čemu slouží klasifikace družicových snímků? Jaké hodnoty získáme?  
3: Co znamená termín „prostorová korespondence“?  
4: „Do výpočtu teploty zemského povrchu vstupuje mnoho proměnných veličin, například Radiative Transfer Equation nebo 
emisivita“ Jakou proměnnou představuje Radiative Transfer Equation?  
 
Celkové hodnocení:  
Předloženou a oponovanou magisterskou práci Tomáše Formánka nedoporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat jako 
nedostatečnou.  
 
 
 
V Praze, dne 23. ledna 2018 
Ing. Lukáš Brodský, PhD.  
 

 


