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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Práce je aktuální, hodnocení vegetace z různých hledisek je dlouhodobě na předním 
místě dálkového průzkumu Země. V ČR se vyskytují v převážné míře v horských areálech 
porosty smrku ztepilého, kdy v minulých obdobích byly z velké části ohroženy exhalacemi či např. 
kůrovcem. Reliktní porosty jsou poměrně vzácné a zaslouží si přísnou ochranu, která musí být 
založena na monitorování oblastí. Předložená disertace vychází z týmové práce a dlouhodobého 
a velmi podrobného rozboru stavu výše jmenovaných oblastí.  

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Splnění cílů disertační práce 

komentář: Hlavním cílem této disertační práce bylo definovat a testovat možnosti laboratorní 
spektroskopie a hyperspektrálního i multispektrálního dálkového průzkumu pro hodnocení dvou 
strukturálně a funkčně odlišných horských ekosystémů - porostů smrku ztepilého (Norway 
spruce, Krušné hory) a reliktní arkticko-alpské tundry v Krkonoších. Hlavní otázky, které si 
předkladatelky kladla, jsou na str. 41-42. Další část práce jsou stručně komentované články a 
příspěvky, odpovědi na otázky jsou pak od strany 138 v diskusní části.  
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Metody a postupy řešení 

komentář:  Práce vychází z deseti příspěvků, které předkladatelka vytvořila s různým stupněm 
spoluautorství. Jedná se o tři recenzované kapitoly v knize, pět recenzovaných příspěvků ve 
sbornících odborných akcí či časopisech a dva stučně recenzované konferenční příspěvky. 
Jedná se tedy víceméně o komentovaný soubor prací, což je jedna z možností, jak předložit 
disertační práci. Soubor prací je součástí dlouhodobého projektu a výzkumu na pracovišti 
předkladatelky. 

Jedná se prakticky o již jednou recenzované texty, které prošly jistě řadou úprav na základě 
poznámek recenzentů, částečně jsem se na recenzi části textu v knize podílel též. Mohu 
konstatovat, že v předloženém textu se jedná o vysoce vědeckou týmovou práci, která správně 



reflektuje botanické, fyzikální i kartograficko-geodetické přínosy jednotlivých odborníků.  
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Výsledky práce jsou shrnuty v odpovědích na otázky, položené na str.41-42.  
Odpovědi na ně jsou od str.138 a celkové shrnutí je v diskusi a závěru práce od str. 147-149. 
Zde je trochu nejasné, jestli výsledky tvořila předkladatelka, či jsou to výsledky týmové. Ani to 
bych neviděl jako problém, dnešní výzkum se běžně provádí v týmu specialistů. Vlastní přínos 
předkladatelky lze tedy najít asi jen v procentech udávaných u autorství jednotlivých publikací. 
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Výzkum na výše uvedené téma i vlastní práce jsou ryze na vědecké bázi, obohacují 
znalosti z oblasti monitorování stavu vegetace na základě vědeckých postupů a měření a ukazují 
nesnadnost a problémy zpracování vysoce specializovaných měření. Výsledky mohou příznivě 
ovlivnit technologie dlouhodobého monitorování speciálních lokalit či ekosystémů a přispět 
k jejich udržitelnému vývoji.  
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Formální i jazyková úroveň práce je na vysoké úrovni. Mohu ale podotknout, že vedení 
textu je pro mne nepříliš čtivé - věty jsou v mnoha případech opravdu velmi dlouhé a čtenář se 
pak v textu ztrácí.  
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Připomínky 

K diskusi: 

str. 139: zde hovoříte o západní části Krušných hor (Přebuz) a spíše začátku centrální části 
Krušných hor (Kovářská). Dlouhodobě lze vysledovat stav poškození lesů z dat Landsatu 
zejména exhalacemi v osmdesátých letech (Matoušková,E. 2012. Set of maps showing 
vegetation cover in Ore Mountains during years 1978, 1986, 1989, 1998, 2004 and 2011 aj.), kde 
předělem mezi poničenou a relativně nepoškozenou částí je Klínovec. Výzkumy v osmdesátých 
letech s vypouštěním stopových prvků do atmosféry ukázaly zajímavé směry proudění atmosféry, 
které měly za následek odlesnění velké části středního Krušnohoří. Po odsíření vypoštěných 
plynů z hnedouhelných elektráren a uzavření dolů na německé straně (Schwarze Pumpe) došlo 
k rychlé obnově porostů a dnes by teoreticky neměly být žádné rozdíly mezi porosty 
zaznamenány, což je očekávaný výsledek. Zásadní škody na porostech smrku pichlavého 
v těchto částech ale v posledních pěti létech způsobila houba kloubnatka, která se již objevila i 
na porostech smrku ztepilého, což může být velmi nebezpečné.   
 Závěr: jedná se o české lokality; myslím, že existuje řada publikací, které o této problematice na 
domácí půdě referovaly již poměrně dávno, nejsou však až na výjimky uvedeny. 
      
str.148: zkratka UAV se sice používá, ale je mírně zavádějící. Lepší zkratka je RPAS (remotely 
piloted aircraft system), tedy zařízení, které někdo dálkově pilotuje - a co je důležité - je za něj 
zodpovědný. Monitorování speciálních stanovišť pomocí RPAS je významně kvalitnější z hlediska 
podrobnosti výsledků (rozlišení v cm, tj. jednotlivé keříky či trsy), bohužel multispektrální či 



hyperspektrální systémy úplně precizní nejsou z důvodu radimetrické diskontinuity mezi 
jednotlivými snímky, dané osvětlením - kupř.družicová data se pořizují kontinuálně; toho si všimli 
výrobci např. multispektrální kamery Seqouia (Parrot, Sensefly) a minulý model multispektrální 
kamery Multispec vylepšili slunečním senzorem. Doporučuji např. práci, zabývající se užitím 
RPAS pro vysokohorskou vegetaci.   
Miřijovský,J., Balaš, M. Monitoring of non-forest ecosystems in national nature reservation 
Praděd      
      
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Práci považuji za ucelený výzkum v určité vědní oblasti pomocí metod dálkového průzkumu 
Země i dalších měření, která jsou pro ověření výsledků a vlastní výzkum naprosto nezbytná. 
Výsledky této týmové práce jsou kvalitní a byly mezinárodně publikovány, významnou část 
výzkumu prováděla předkladatelka. Práci hodnotím jako kvalitní a adekvátní výstup doktorského 
studia a po úspěšné obhajobě navrhuji adeptce udělení titulu PhD. 
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