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Diplomová práce Bc. Davida Outraty se zabývá v literatuře bohatě diskutovanou problematikou
určování vlhkosti půdy z radarových dat a na třech případových studiích dokumentuje vztah mezi
objemovou vlhkostí půdy zjištěnou z pozemních měření a koeficientem zpětného rozptylu
vypočteného ze záznamu SAR senzoru družice Sentinel-1. Vzhledem ke stále hledaným uplatnění dat
pořizovaných družicemi Sentinel se jedná o aktuální téma.
Vlastní text práce zabírá 56 stran textu včetně obrázků a tabulek. Je členěna do sedmi kapitol, její
uspořádání je logické a vyvážené mezi teoretickou a praktickou část. Po stručném úvodu nastiňujícím
motivaci, cíle a strukturu práce, následuje rozsáhlejší rešeršní část. Seznamuje se spektrálními a
geometrickými vlastnosti SAR dat, teoretickými východisky pro určování vlhkosti půdy na základě
koeficientu zpětného rozptylu a používanými přístupy k řešení této úlohy. Diplomat zde prokázal
velmi dobrou schopnost práce s literaturou, zdroje i jejich počet jsou vhodně zvoleny. Za
nedostatečné považuji vysvětlení proměnných v rovnicích v kapitole 2.2.4. Také není vysvětleno, jak
souvisí objemová vlhkost půdy s proměnnými uvedenými v kapitole 2.2.3 (Deboisův model). Otázkou
je, zda vůbec bylo nutné vztahy pro Deboisův a IEM model v práci uvádět, když vztah k určované
vlhkosti není explicitně vyjádřen a ani jeden z modelů není využit v praktické části.
Ke kapitole 3 popisující zájmová území a použitá data nemám výhrady. Kladně hodnotím osvojení si
metody určování objemové vlhkosti půdy při terénním průzkumu a invenci při řešení problémů
s odběrem vzorků. Dále oceňuji snahu použít různé dostupné zdroje pozemních měření (síť TERENO v
Německu a data ČHMÚ) a ukázat na jejich případné problémy vzhledem k jejich využitelnosti pro
řešenou úlohu. V následující metodické části autor vysvětluje volbu použitého postupu „detekce
změny“, kdy předpokládá, že nedochází ke změně drsnosti povrchu mezi jednotlivými časovými
horizonty a změna koeficientu zpětného rozptylu je tak přisuzována změně vlhkosti půdy. Jako
inovativní prvek chce zjistit, zda využití dat s duální polarizací přinese zlepšení v korelaci mezi
měřenou vlhkostí a koeficientem zpětného rozptylu v případě, že dojde ke změně drsnosti povrchu.
Uvedené hypotézy mají své logické odůvodnění v literatuře. Některé části týkající se metod měření
vlhkosti půdy v terénu bych navrhovala přesunout do kapitoly 2, Úvod do problematiky.
Výsledky jsou pečlivě zpracovány a popsány. Je z nich jasně patrné, že změna geometrie povrchu u
takto podrobných dat hraje u použité datové sady zásadní roli. Z hodnot uvedených v grafech
vyplývá, že použití poměru pásem VH/VV problém změny povrchu neřeší. Jak bylo ale přistupováno
k odlehlým měřením? Jak by se např. v obr. 23 změnil koeficient determinace po vyloučení měření
z 12.12.? Existuje nějaký objektivní důvod, proč se toto měření výrazně odlišovalo od ostatních?
Diskuse je kvalitně zpracovaná a nemám k ní připomínek. Závěr je psán střízlivě. S konstatováním, že
cíle práce byly splněny, souhlasím a předpokládám, že téma bude dále rozvíjeno i metodami v závěru
uvedenými.
Jak bylo zmíněno v úvodu, jedná o téma mnohokrát probádané. Práce přináší poznatek, že pásmo VH
a poměr pásem s polarizací VH a VV není pro popis závislosti mezi vlhkostí a zaznamenaným
radarovým signálem vhodný. K jeho potvrzení by ale bylo třeba zpracovat větší množství dat a použít
robustnější statistické metody. Na práci vysoce hodnotím systematičnost, odbornou úroveň textu,
kvalitní rešerši, podrobný popis metodiky i výsledků, dobře zpracovanou diskusi. Práce je psána velice
čtivým a srozumitelným jazykem. Po formální stránce se vyskytuje minimální množství překlepů.
Neexistuje vhodnější termín než „kros-polarizace“?

K obsahu mám několik doplňujících otázek:




Zkoušel jste agregaci pixelů/snížení rozlišení, jak se uvádí v literatuře? S jakým výsledkem?
Uvažoval jste o kombinaci dat ze vzestupné/sestupné dráhy?
V čem konkrétně vidíte pro řešení zadané úlohy využití kombinace optických a SAR dat?

Diplomovou práci Davida Outraty doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně (za
zpracování teoretické části a kvalitní popis získaných výsledků a diskusi) až velmi dobře (z důvodu
relativní jednoduchosti prakticky použitých metod, které více odpovídají bakalářskému stupni).
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