
Abstrakt 

 K předpovědi reakcí ekosystémů na faktory prostředí se běžně používají funkční znaky 

rostlin na úrovni listu, popisující projevy globálních změn klimatu na úrovni ekosystémů. Mezi 

funkční znaky rostlin řadíme jak biofyzikální vlastnosti listu (např. obsah fotosyntetických 

pigmentů a obsahu vody) tak jeho strukturní vlastnosti (např. tloušťka listu a poměr 

fotosyntetických a nefotosyntetických pletiv listu). 

 Biofyzikální a strukturní vlastnosti listu je možné zjišťovat buď destruktivně v 

laboratoři, nebo nedestruktivně s využitím optických vlastností listu. Ačkoli je odhadování 

obsahu chlorofylu na základě optických vlastností listů dobře zavedenou metodou, vliv 

struktury a vnitřní anatomie listů na jejich optické vlastnosti je důkladně studován teprve 

v posledních dvou dekádách.   

 Publikace zahrnuté v mé práci a většina práce je věnována evropským opadavým 

dřevinám, typickým pro temperátní a hemiboreální lesy s listy vykazujícími podobnou 

dorziventrální strukturu, (tj. mezofyl je diferencován na palisádový a houbovitý parenchym). 

Dále má disertační práce zahrnuje studii vlivu strukturních znaků povrchu listů dvou skupin 

bylin na jejich optické vlastnosti. V této studii byly použity dvě skupiny fylogeneticky blízkých 

bylin se srovnatelnou vnitřní strukturou listů (mutanty Arabidopsis thaliana L. a druhy rodu 

Hieracium). 

 V mém prvním článku (Neuwirthová et al., 2017), jsem se zabývala optickými 

vlastnostmi jednoho listu ve srovnání s vrstvou pěti listů, jakožto simulace optických vlastností 

na úrovni koruny. V této studii bylo zjištěno, že některé běžně používané vegetační indexy ke 

zjišťování obsahu chlorofylu jsou silně ovlivněny strukturním faktorem vrstvy listů, zatímco 

jiné vegetační indexy ovlivněny nebyly. Můj příspěvek v podobě anatomické analýzy a její 

interpretace ve studii (Lukeš et al., 2020) pomohl objasnit vliv vnitřní asymetrie listů 

opadavých stromů na jejich odrazivost z různých úhlů dopadu záření. Přeškálování tohoto 

pozorování na úroveň koruny přispívá ke zpřesnění interpretace optických dat na úrovni 

koruny v průběhu sezóny. Ne jen období vegetační sezóny je důležité pro odrazivost koruny, 

ale také konkrétní strategie vývoje listů daného stromu Neuwirthová et al. (2021a). Tvorbu 

mladých vyvíjejících se listů jsme u studovaných dřevin pozorovali po celou dobu vegetační 

sezóny. Ukázalo se, že kontinuální vývoj listů by mohl ovlivňovat odrazivost na úrovni koruny 

nejen na začátku vegetační sezóny, ale po celou dobu jejího trvání.  

 Poslední studie se zaměřila na vyhodnocení vztahu strukturních vlastností epidermis a 

optických vlastností listu (Neuwirthová et al., 2021b).  Díky blízké příbuznosti v rámci 

studovaných skupin rostlin (různé linie A. thaliana a několik druhů rodu Hieracium) a malým 

rozdílům ve strukturálních znacích jejich listů nebyl zaznamenán vliv na celkovou odrazivost 

ani zrcadlovou složku odrazivosti. Nicméně se nám podařilo na základě optických vlastností 

listu pomocí PLSR modelovat základní biofyzikální parametry listů, což dosud nebylo pro druh 

A. thaliana v literatuře popsáno.  

 Text disertační práce byl napsán z biologické perspektivy, která dává spektroskopickým 

studiím detailnější ekofyziologický rozměr a měla by přispět k lepšímu propojení oborů 

fyziologie a anatomie rostlin s laboratorní spektroskopií a spektroskopickými metodami 

využívanými v aplikovaném dálkovém průzkumu Země. 

 


