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Určování teploty vodní hladiny z družicových dat 

Cílem této práce bylo podle zadání úkolem rozvinout problematiku určování teploty vodní hladiny z 
družicových dat. Cílem bylo proniknout do problematiky natolik, aby bylo možné posoudit současné 
způsoby řešení tohoto úkolu a specifikovat procesy ovlivňující kvalitu a vypovídací schopnost získané 
hodnoty. 

Pro splnění tohoto cíle byl autorem diplomové práce vybrán algoritmus děleného okna. Tato metoda byla 
aplikována na určení teploty vodní hladiny jezera Osoyoos v severní Americe. 

Princip metody je popsán v kap. 1.5.6 až 1.5.9 včetně několika variant základního algoritmu a uvedeny i 
veličiny jimiž je výsledný vztah mezi teplotou a družicovými daty ovlivněn (obsah vodních par v atmosféře, 
úhel pozorování, emisivita povrchu). 

Pro práci autor vybral z archivu data pořízená skenerem ASTER na družici Terra zpracovaná do úrovně 1B, 
tedy s radiometrickou a geometricky korekcí. Jedná se o čtyři scény z letních dní roků 2014, 2015 a 2016.  

Vybraná data byla získána již s provedenou radiometrickou a geometrickou korekcí, ale chybí zhodnocení do 
jaké míry mohly tyto korekce ovlivnit výsledek na vybrané lokalitě. 

Práce se vyznačuje nesourodostí, řadou pasáží s opakujícím se obsahem a formulačními nepřesnostmi. 
Chybná terminologie pak ztěžuje srozumitelnost textu. Například v kapitole 2.3. je zmíněn blíže 
nespecifikovaný výraz “intenzita radiance”, který je ztotožněn s intenzitou záře případně intenzitou 
vyzařování. Na str. 17 je označen symbol Ti za transmisivitu atmosféry a považován za úhel šíření záření, 
symbol Ri je pojmenován jako “kanálová radiance”. Nevhodný je i výraz “emisivita kanálu” na str. 23 a 
jinde.  

Plackův zákon je uveden na str. 14 jako rovnice, na str. 16 je posuzován coby závislost emisivity na teplotě a 
vlnové délce, na str. 32 jako rovnice pro intenzitu zářivosti, která “je definována jako intenzita vyzařování 
Lrad z první rovnice”, ovšem symbol Lrad nelze v práci nalézt; a která je ta “první” rovnice není jasné. 

Je mapa na obr. 4 na str 30 opravdu sestavena z in situ data? Výpočet K1 na str. 33 je proveden s hodnotou 
konstanty C1, která se odlišuje od hodnoty uvedené na předcházející straně. 

Formálním nedostatkem je chybějící označení rovnic, což znemožňuje jejich přehledné odkazování. V textu 
nebylo provedeno očíslování obrázků a zůstalo obecné označení XY. 

Na str. 33 je zmíněno, že tři neznámé budou vypočítány ze tří rovnic (trojice družicových dat), v kapitole 3.2 
jsou uvedeny rovnice čtyři. 

Číselné velikosti vypočítaných koeficientů jsou vypisovány na osm desetinných míst, získaná hodnota 
směrodatné odchylky dokonce na 18 desetinných míst - kolik čísel je platných, jaká je přesnost uváděných 
hodnot? 

Vedle zmíněných kritických příkladů toho, jak je práce sestavená, jsou však závažnější nedostatky v řešení 
zadání práce. K nim patří objasnění způsobu určení in-situ hodnoty teploty vody. V práci je ukázán graf, ze 
kterého byla tato hodnota odečtena (Graf 5 na str. 40) k němuž chybí vysvětlení jak byla stanovena denní 
průměrná teplota a s jakou přesností.  

Stanovení koeficientů je provedeno s využitím dat ze čtyř různých dnů (i různých roků). Téměř jistá různost 
vnějších podmínek při pořizování družicových dat se v použité metodě nebere v úvahu, ani se míra možného 
vlivu na výsledek nezkoumá. 



Vlastní zpracování zahrnovalo pozemní data z jednoho místa, kterému odpovídal jeden pixel v každé ze čtyř 
použitých družicových scén. Z nich byl do vybraného lineárního vztahu spočítány koeficienty a získaným 
předpisem přepočítány družicové hodnoty na hodnoty teploty. K potřebným operacím posloužily nástroje  
programu ENVI. Autor provedl zpracování postupem, který je popsán ve zmiňovaní literatuře, bez toho, že 
by se pokusil metodu jakkoli upravit. 

K posouzení průběhu klasifikačních operací nejsou k dispozici žádné údaje o nastavení vstupních parametrů 
a tedy ani rozbor vlivu těchto parametrů na výsledek. Chybí jakákoliv verifikace výsledných teplot. V textu 
se uvádí možnost porovnat výsledky s produktem ASTER Surface Kinetic Temperature, ale žádné porovnání 
s tímto produktem ani jinými daty v práci není. 

Za těchto okolností není patrné, na základě čeho autor označuje použitý postup označený autorem jako TVH 
za novátorský. Za přínos práce je na str. 34 označován empirický postup, ovšem na tom je metoda dělených 
oken od začátku postavena. 

Práce odpovědi na otázky, se kterými se problematika určení teploty vodní hladiny snaží vypořádat, nehledá, 
přestože na několika místech ukazuje na jejich složitost. Tím nebyl splněn úkol ze zadání práce. 

Vedle nad míru únosnosti jdoucí formální a hlavně formulační a terminologické chyby, je zásadním 
nedostatkem absence představení snahy o navázání na dosavadní práce v daném tématu. Dále chybí 
jakákoliv diskuze o vlivu na výsledek třeba jen některých fyzikálních a klimatických parametrů, o kterých se 
autor zmiňuje v závěru. Tato povrchnost je zdůrazněna i obsahem kapitoly Diskuze, která je z valné části 
věnována problematice určování teplotní dynamiky městské zástavby, což je téma v mnohém odlišné. 

Z důvodů rozsahu a závažnosti uvedených nedostatků předložená práce neodpovídá požadavkům na 
diplomovou práci a proto ji hodnotím jako nedostatečnou. 
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