
Errata 

1. str. 5 

Chybně: Projekt Landsat 7 byl prvním ze série Landstů, do kterého byl zabudován systém 

hodnocení obrazů, který umožní systematickou charakterizaci jeho senzorů a dat. 

Správně: Projekt Landsat 7 byl prvním ze série Landsatů, do kterého byl zabudován systém 

hodnocení obrazů, který umožní systematickou charakterizaci jeho senzorů a dat. 

2. str. 7 

Chybně: Dnes již máme k dispozici satelitní snímky, které skenují větší plochy, mnohem 

rychlejším způsobem. 

Správně: Díky satelitům, získávám snímky Země mnohem rychleji než dříve, pouze leteckými 

snímky. 

3. Str. 8 dole  

Špatně: (Petr 2015) 

Správně: (Rojík 2015) 

4. str. 10 

Chybně: Kdy byl viditelný pokrok při stabilizaci krajiny. 

Správně Kdyby byl viditelný pokrok při stabilizaci krajiny. 

5. str. 11 

Chybně: Tohle spektrum je vyobrazeno na Obr. 1. 

Správně: Toto spektrum je vyobrazeno na Obr. 1. 

6. str. 13 

Chybně: Díky rychlému technologickému vývoji, se stali družicová data nejčastějším 

využívaným geografickým informačním zdrojem posledních let. 

Správně: Díky rychlému technologickému vývoji, se staly družicová data nejčastějším 

využívaným geografickým informačním zdrojem posledních let. 

7. str. 13  

Chybně: V kombinaci s družicovými daty byly analyzovány fyzikálněchemické vlastnosti 

povrchových vod ve střední Německu. 

Správně: V kombinaci s družicovými daty, byly analyzovány fyzikálněchemické vlastnosti 

povrchových vod ve středním Německu. 

8. str. 14 

Chybně: Družice se pohybuje z jihu na sever a přechází přes rovník. 

Správně: Pohyb  družice je směřován od jihu k severu. 



9. str. 14 

Chybně: Družice první generace, tedy Landsat 1,2 a 3, měli zabudovány dva senzory RBV 

(Return Bean Vidicon) a multispektrální skener MSS. 

Správně: Družice první generace, tedy Landsat 1,2 a 3, měly zabudovány dva senzory RBV 

(Return Bean Vidicon) a multispektrální skener MSS. 

10. str. 15 

Chybně: Družce druhé generace začali vypuštěním Landsat 4 v roce 1982, tato družice 

fungovala do roku 1985. 

Správně: Družice druhé generace začaly vypuštěním Landsat 4 v roce 1982, tato družice 

fungovala do roku 1985. 

Chybně: Za dobu 27 let se oběžná dráha Landsatu 5 změnila téměř o 1 hodinu, to vedlo i ke 

změněn úhlu slunečního zenitu. 

Správně: Za dobu 27 let se oběžná dráha Landsatu 5 změnila téměř o 1 hodinu, to vedlo i ke 

změně úhlu slunečního zenitu 

11. str. 19 

Chybně: Postižená vegetace, tzn. vegetace s nízkým obsahem chloroformu (zažloutlé listy) 

odráží více červené viditelné části spektra a méně blízké infračervené záření.  

Správně: Postižená vegetace, tzn. vegetace s nízkým obsahem chlorofylem (zažloutlé listy) 

odráží více červené viditelné části spektra a méně blízké infračervené záření. 

12. str. 20  

Chybně: Následně se hodnota NDV snižuje a začíná doba stárnutí a na závěr konec 

vegetačního období což je minimum na křivce NDVI.  

Správně: Následně se hodnota NDVI snižuje a začíná doba stárnutí a na závěr konec 

vegetačního období což je minimum na křivce NDVI.  

Chybně: Analýza stability posloupnosti vegetačního pokryvu a jeho zotavení na výsypkách je 

relativně stabilní. 

Správně: Analýza stability posloupnosti vegetačního pokryvu a jeho zotavení na výsypkách 

ukázala, že se vegetační kryt zvyšoval a následně se ustálil. 

13. str. 21 

Chybně: Tento model je vhodné použít k předpovídání čisté primární produkce. 

Správně: Tento index je vhodné použít k předpovídání čisté primární produkce. 

14. str. 22 

Chybně: Tuhle závislost nejlépe popisuje Pearsonův korelační koeficient: 

Správně: Tuto závislost nejlépe popisuje Pearsonův korelační koeficient: 

15. str. 23 



Chybně: V této práci jsou veškeré statistické výsledky provedeny automaticky pomocí 

programu MATLAB, který vyhodnotil automaticky průběh grafu nelineární regrese.  

Správně: V této práci jsou veškeré statistické výsledky provedeny automaticky pomocí 

programu MATLAB, který vyhodnotil logistický model změny (transformace nelineární 

regrese převedena na lineární). 

16. str. 25 

Chybně: Následně jsem pomocí programu ArcMap od společnosti ArcGIS, vytvořili vrstvy 

polygonů konkrétní zkoumané oblasti. 

Správně: Následně jsem pomocí programu ArcMap od společnosti ESRI, vytvořili vrstvy 

polygonů konkrétní zkoumané oblasti. 

17. str. 26. 

Chybně: Křivky jsou vyjádřeny v grafech obrázků 5,6,8 a 9. Obrázek 7 a 9 ukazuje 

vzájemnou korelaci indexů. 

Správně: Křivky jsou vyjádřeny v grafech obrázků 5,6,8 a 9. Obrázek 7 a 10 ukazuje 

vzájemnou korelaci indexů. 

18. str. 28 

Chybně: Oblast dvě zobrazuje po určité době větší stabilitu. 

Správně: Oblast dvě zobrazuje po určité době větší roptyl. 

19. str. 32 

Chybně: Podle výsledků je vidět, že přirozená obnova je druhově o něco rozmanitější a v 

průběhu let stoupá plynuleji. 

Správně: Podle výsledků je vidět, že přirozená obnova v průběhu let stoupá plynuleji. 

 

  



20. str. 17 graf Spektrálního chování vody, půdy a vegetace 

 

Špatně:  

 

Spektrální chování vody, půdy a vegetace (Dobrovolný 1999) 

 

Správně:  
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Správně: Campbell, B. J., 2002 Introduction to Remote Sensing. Third edition. vyd. New 

York: The Guilford Press, 621 s. 

Špatně: Vráblíková, J., Seják J., Vráblík, P. 2009. METODIKA REVITALIZACE KRAJINY 

V POSTIŽENÝCH REGIONECH Podkrušnohoří. Ústí nad Labem: Fakulta životního 

prostředí Univerzita J.E. Purkyně. 

Správně: Vráblíková, J., Seják J., Vráblík, P. 2009. Metodika revitalizace krajiny 

v postižených regionech Podkrušnohoří. Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí 

Univerzita J.E. Purkyně. 

Chybějící: 

Tropek R. et al., 2011 Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-

mining sites. A case study of black coal spoil dumps 

Kolejka, J., 2013 Nauka o krajině: Geografický pohled a východiska. Praha: Academia 

 


