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A. Cíle práce 

Hlavními cíly disertační práce bylo a) rozšířit znalosti ohledně optických vlastností listu pomocí 
různých metod a jejich použití pro sledování změn vegetace během vegetační doby/sezóny , a b) 
pokud možno osvětlit vztah mezi strukturou listů a jejich optickými vlastnostmi. Tyto hlavní cíle jsou 
pak dále rozpracovány do dílčích cílů (témat). Jejich formulace je provedena srozumitelně a odpovídá 
úrovni požadované u disertačních prací. Po přečtení práce konstatuji, že hlavní i dílčí cíle práce byly 
převážně splněny. 

 

B. Zvolené metody zpracování a postup řešení 

Zvolené metody zpracování a postup řešení jsou převážně odpovídající stanoveným cílům. Struktura, 
logická posloupnost, vlastní obsah i forma zpracování svědčí o tom, že doktorandka zvládla základní 
požadavky metodologie nezbytné pro vědeckou práci. 

Doktorandka ve své praci zahrnula evropské opadavé dřeviny, typické pro hemiboreální lesy a lesy 
mírného pasma s listy vykazujícími podobnou dorziventrální strukturu. Dále její disertační práce 
obsahuje i studii vlivu strukturních znaků povrchu listů dvou skupin bylin na jejich optické vlastnosti. 
Tato volba a šíře studovaných druhů má svá pozitiva i negativa: pozitivem může byt celková šíře a 
počet studovaných druhů a způsobu měření, na druhou stranu pak je zde ale i určitá roztříštěnost, 
kdy jednotlivé studie jsou věnovány různým druhům vyskytujícím se v různých podmínkách a různým 
aspektům měření, a pro čtenáře může být tak těžké si učinit ucelenější obrázek o chování 
jednotlivých druhů.    

Co se týče metodiky, doktorandka ve své práci aplikovala vesměs standardní, osvědčené postupy. 
Přínos práce tak spočívá spíše v dosažených výsledcích než ve vymýšlení a prezentování nových 
metod. Lze konstatovat, že doktorandka použila ve své práci vhodných statistických testů a nástrojů. 

Velice pozitivně hodnotím rozsah, formu i účel citací literatury, svědčící o tom, že doktorandka nejen 
čerpala a vybírala z poměrně velkého množství publikací, ale že informační podklady umí účelně 
analyzovat, interpretovat, a vhodně začlenit do vlastní vědecké práce. 

 



 

 

 

 

C. Zhodnocení dosažených výsledků 

Dosažené výsledky v dizertaci jsou na odpovídající úrovni. Práce se dá považovat za hodnotný 
příspěvek k měření a vyhodnocování optických vlastností listů ve vztahu k jejich anatomickým 
vlastnostem, což je ostatně i doloženo zahrnutými publikacemi z mezinárodních recenzovaných 
časopisů včetně spoluautorství na článku publikovaném v Remote Sensing of Environment, časopisu 
s nejvyšším impakt faktorem na poli dálkového průzkumu Země. Bylo zjištěno, které běžně používané 
vegetační indexy ke zjišťování obsahu chlorofylu jsou či naopak nejsou silně ovlivněny strukturním 
faktorem vrstvy listů. Doktorandka taktéž pomohla objasnit vliv vnitřní asymetrie listů opadavých 
stromů na jejich odrazivost z různých úhlů dopadu záření a jak tato pozorování mohou přispívat ke 
zpřesnění interpretace optických dat na úrovni koruny v průběhu sezóny. Bylo dále ukázano, že je 
vhodné věnovat pozornost kontinuálnímu vývoji listů, který by mohl ovlivňovat odrazivost na úrovni 
koruny nejen na začátku vegetační sezóny, ale po celou dobu jejího trvání. Pozornost pak byla 
věnována i vyhodnocení možného vlivu strukturních vlastností epidermis na optické vlastnosti listu 
na příkladu příbuzných skupin vybraných bylin. Dosažené výsledky jsou vhodně zasaženy v kontextu 
předchozích prací, zabývajících se danou problematikou. Pokud se vyskytly rozdíly, doktorandka se 
snaží nabídnout racionální vysvětlení, a obzvlášť oceňuji, když doktorandka osvětluje jak výhody tak i 
omezení zvoleného řešení anebo dosažených výsledků.  

Jak doktorandka správně uvádí v abstraktu, text její disertační práce byl napsán z biologické 
perspektivy s motivací poskytnout spektroskopickým studiím detailnější ekofyziologický rozměr a 
přispět tak k lepšímu propojení oborů fyziologie a anatomie rostlin s laboratorní spektroskopií a 
spektroskopickými metodami využívanými v aplikovaném dálkovém průzkumu Země. Jedná se tak o 
práci interdisciplinární, aktuální, a zajímavou. 

 

D. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 

Práci lze hodnotit jak po formální tak i jazykové stránce uspokojující. Práce je logicky uspořádána; 
samotný text je napsán dostatečně srozumitelně snad i pro neodborníka na danou problematiku. Je 
používána správná terminologie. Text je doplněn odpovídajícím množstvím vhodných tabulek, 
obrázků a diagramů. Citace (až na pár výjimek ohledně formální stránky) jsou provedeny správně. 

 

E. Možné případné dotazy na doktorandku 

1. Doktorandka ve své práci píše, že měření vrstvy několika listů v laboratorních podmínkách se dá 
považovat za ekvivalent měření signálu z celých korun stromů (strana 4 dole v článku Neuwirthové et 
al., 2017, Sensors). Může doktorandka své tvrzení podpořit konkrétními argumenty nebo výsledky? 
Doktorandka se dále ve své práci rozhodla měřit vrstvu vytvořenou z 5 listů. Proč právě 5? 
Doktorandka ve své práci cituje 4 studie, ktere měřily více než jeden list ve vrstvě. Mohla by  

 



 

 

 

doktorandka komentovat, jak běžný je tento postup, v jakých případech by ho doporučila, a v jakých 
by ho naopak nedoporučila? 

2.  Doktorandka se v rámci své práce věnovala 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 nezaznamenala vliv na celkovou odrazivost ani zrcadlovou složku 
odrazivosti. Co z těchto výsledků, dosáhnutých pro tyto vybrané rostliny-byliny, může plynout pro 
studium např. evropských opadavých dřevin, zahrnutých taktéž v této práci? Je třeba brát ohled na 
strukturální znaky listů těchto druhů? 

3. Na obrázku 4B v článku Lukeše et al. (2020, RSE) lze pozorovat, že u rozdělení úhloví listů označené 
jako horizontální (průměrný úhel 0 stupňů) se hodnoty projekčního koeficientu pohybují od hodnoty 
1 (pozorování v nadiru) k hodnotě 0 při pozorování s úhlem 90 stupňů. Může prosím doktorandka 
vysvětlit, proč opačný příklad rozdělení (označený jako vertikální s průměrným úhlem 90 stupňů)  
nedosáhne hodnoty 1 při pozorování s úhlem 90 stupňů? 

4. Může doktorandka okomentovat, zda lze pokládat pozorované rozdíly mezi BRF hodnotami na 
obrázku 19(A) z práce Lukeše et al. (2020, RSE) jako významné z pohledu na ostatní možné zdroje 
nejistot (uncertainty)? 

5. Doktorandka ve své práci používala různé typy spektrometrů a příslušenství pro měření optických 
vlastností listů. Mohla by prosím doktorandka komentovat a porovnat jednotlivá aranžmá, práci 
s různými typy spektrometrů na základě svých zkušeností?  

6. Doktorandka se ve svém posledním článku vyslovuje pro nutnost měření obou kategorií listů, tedy 
včetně mladých listů vyvíjejících se během celého vegetačního období. Jak by autorka tato měření 
začlenila při studovaní a porovnávání integrovaného signálu na úrovni celých korun nebo dokonce 
celých lesních porostů? 

 

Závěrečné zhodnocení 

Mgr. Eva Neuwirthová prokázala tvůrčí schopnosti, a předložená práce splňuje požadavky kladené 
na disertační práci studijního programu Experimentální biologie rostlin. Doporučuji, aby byl 
doktorandce po úspěšné obhajobě udělen akademický titul „doktor – Ph.D.“. 
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