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OPONENTNÍ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE  

VYUŽITÍ LABORATORNÍ/TERÉNNÍ SPEKTROSKOPIE A OBRAZOVÝCH DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU 

ZEMĚ PRO STUDIUM VEGETACE 

Autorka: Mgr. Lucie Červená 

Disertační práce Lucie Červené se zabývá využitím distančních dat pro studium vegetace. V práci jsou 

využity snímky různého původu (letecké, družicové), tak i rozlišení (spektrálního – MSS a 

hyperspektrální data, a prostorového – od cm až po desítky metrů). Konkrétně se zaměřuje na dva 

typy vegetace – horské smrčiny a alpínskou vegetaci nad hranicí lesa. Práce představuje kompilát 

sedmi publikovaných prací orámovaný úvodem a shrnutím výsledků. Práce je zajímavá a všestranná, 

zabývá se mnoha aspekty problematiky od metodických postupů (srovnání různých přístrojů či 

postupů klasifikace) až po srovnání laboratorních fyziologických měření se spektrální odrazivostí 

rostlin. Celkově autorka prezentuje velké množství článků, bohužel prvoautorské jsou jen tři, všechny 

publikované pouze ve sbornících z konference, nejedná se tedy o plnohodnotné recenzované články 

v odborných časopisech. Domnívám se, že pro disertační práci, zvláště pokud se jedná o 

prodlužované studium, se očekává alespoň jedna prvoautorská publikace v odborném časopise 

s Impact factorem. Celkově tedy studentka vykazuje dosti slabou publikační aktivitu, kterou do jisté 

míry vyvažuje záběrem výzkumu. Otázkou zůstává její podíl na jednotlivých publikacích, udávaná 

procenta autorského podílu na jednotlivých publikacích nelze pokládat za směrodatné, jelikož jsou 

ryze subjektivní, dle názoru autorky samotné. Je tedy těžké z předkládané práce zhodnotit odborné 

schopnosti předkladatelky. Uvítala bych, kdyby autorka konkretizovala svůj faktický přínos k 

jednotlivým impaktovým publikacím. Text je místy dosti nesrozumitelný, autorka pokulhává 

v angličtině. V některých článcích chybí důkladná diskuse a srovnání výsledků s dalšími studiemi, což 

je zásadní (a náročná) část vědecké práce. Ve vědecké práci je důležité nejen správně analyzovat a 

statisticky zpracovat výsledky, ale také je interpretovat a vztáhnout k výsledkům získaným 

v podobných výzkumech, což se v některých článcích neděje (konkrétně článek 1., 2., kde chybí 

srovnání s historickou prací, článek 3., 7.) Malá poznámka k autorství – u několika článků (5. a 7.) 

chybí autoři, kteří prováděli botanické mapování sloužící jako trénovací a validační polygony. Měli by 

rozhodně být součástí autorského týmu, jelikož bez terénních dat a legendy by tento výzkum nebyl 

možný (jak autorky samy připouštějí), poděkování je v tomto případě málo… 

První čtyři články se zabývají hyperspektrálním měřením smrku, přičemž první a čtvrtý článek 

(prvoautorské) jsou pouze příspěvky do sborníku z téže konference. Druhá část práce se zabývá 

vegetací nad horní hranicí lesa. Ze tří publikací je prvoautorský opět jen příspěvek do sborníku 

z konference. Články nejsou v disertační práci bohužel řazeny chronologicky ani logicky za sebou - 

články zabývající se metodickým výzkumem následují články, které tyto postupy využívají.  

K práci mám tyto poznámky: 

1. První článek v podstatě nastiňuje budoucí výzkum, který je pak obsahem dalšího článku, a 

krátce představují několik výsledků, diskuse zcela chybí. Jeho zařazení do disertační práce se 

zdá být zcela zbytečné.  

2. Druhý článek prezentuje srovnání zdravotního stavu smrku v r. 1998 a současnosti. Přesto 

nejsou výsledky v diskusi uvedeny do kontextu podobného výzkumu, a to dokonce ani 

konkrétně vztaženy k historickému výzkumu ze stejného území (zřejmě Campbell et al.  2004, 

Mišurec et al. 2006) 

3. Třetí článek se zabývá srovnáním různých technik měření spektrální odrazivosti. Pro studii si 

vybrali jehličnan – smrk, a bylinu – tabák. V článku jsem nenašla zdůvodnění výběru tabáku, 

proč autoři smrk ze znečištěných Krušných hor srovnávají s cizokrajnou bylinou pěstovanou 
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v ideálních podmínkách ve skleníku, proč nepoužili raději listnatou dřevinu, ideálně ze stejné 

oblasti jako smrk (i když chápu, že to zřejmě bylo z logistických důvodů). Z Tab. 4 tohoto 

článku, stejně jako z výsledků ostatních článků vyplývá, že biochemická měření málo nebo 

vůbec nekorelovala s naměřenými spektrálními hodnotami. V tom případě je interpretace i 

využití výsledků článků dosti problematické a značně se liší od výsledků jiných prací. Autoři to 

zdůvodňují malou variabilitou vzorků, ale jelikož podobné studie se běžně dělají na jeden 

druh a zde byly druhy dva, nezdá se toto vysvětlení dostačující a jedná se tedy spíše o 

metodickou chybu, což souhlasí s doporučením autorky samotné v  článku 4., kde vzhledem 

k nízké korelaci indexů s biochemickými analýzami doporučují využít partial  least square 

regresi (PLSR), nechápu tedy, proč se svého doporučení nedrželi v jiných pracích. Překvapilo 

mě také, že indexy, které jsou v Tab. 9. uvedeny jako nejvíce korelované, se liší od těch, které 

jsou prezentovány v předchozím článku. Jak byly tyto vybrány? Obecně v článku 3. opět chybí 

důkladná diskuse.  

4. Články 5., 6. a 7. se zabývají klasifikací tundrové vegetace za pomocí multispektrálních a 

hyperspektrálních leteckých snímků, a satelitních dat s vysokým (WV-2, OBIA i pixel-based), 

středním (Sentinel-2) a nízkým prostorovým rozlišením (Landsat 8). Studie přináší zajímavé 

srovnání různých přístupů (objektově i pixelově orientovaný) a klasifikačních algoritmů. 

Mohla by studentka pohovořit o tom, podle jakého klíče byly vybrány konkrétní algoritmy, 

např. proč byl v OBII vybrán edge algoritmus, a jakým způsobem byly v OBII jako vstup do 

SVM klasifikace zvoleny jmenované spektrální a texturální atributy? Je škoda, že autoři 

v článku 5. popsali výsledky pro jednotlivé třídy jen slovně, nejsou sumarizována do tabulky v 

apendixu. Není tedy možné si ověřit, s jakou úspěšností byly třídy determinovány, ani jestli 

počet trénovacích a validačních polygonů pro jednotlivé třídy byl vyvážený. Zarazil mě případ 

smrku, jehož klasifikace je vysoce úspěšnost u WV-2 a nízká ortofot, v detailní legendě článku 

6. třída pak smrk zcela chybí, překvapivě se však vyskytuje ve zjednodušené legendě.  

5. Nízkou úspěšnost klasifikace WV-2 dat při použití zjednodušené legendy autoři vysvětlují tím, 

že tato legenda byla vytvořena pro Landsat a není vhodná pro data s vyšším prostorovým 

rozlišením. Pokud by tato úvaha byla správná, podobný problém by se objevil i u ortofot, což 

se neděje. Prosím o komentář. Úspěšnost klasifikace u východní vs. západní tundry byla u 

ortofot i WV rozdílná, zajímalo by mě, jestli se to projevilo i u Landsatu? 

Závěr 

Celkově největší slabinou je nízká publikační aktivita (absence prvoautorských publikací v 

impaktových časopisech) a s tím související nejasnost skutečného podílu studentky na 

prezentovaném výzkumu. Na druhou stranu se práce vyznačuje poměrně širokým záběrem výzkumu 

a snahou postihnout různé aspekty problematiky a používá moderní metody zpracování. Kromě 

vědeckého přínosu má také praktické využití v ochraně křehkých horských ekosystémů a přispívá k 

řešení aktuální problematiky odumírání smrku v důsledku globálních změn. Přes výše uvedené 

připomínky proto práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 26.11.2018 

Mgr. Jana Müllerová, PhD. 


