
Oponentní posudek diplomové práce Bc. Petry Kolešové „Určování skladby nehomogenního 

lesního porostu z družicových dat“ 

Předložená diplomová práce se zabývá studiem heterogenity lesních porostů pomocí prostorových 

autokorelačních měr (Moranova indexu a Getis-Ord G hodnotou) a Shannonova indexu diverzity. 

Vstupem k provedené analýze je řízená klasifikace snímků pořízených senzorem OLI družice Lansdat8 

v pěti vybraných modelových územích (obcích s rozšířenou působností) – Sedlčany, Příbram, Blatná, 

Milevsko a Písek. 

Práce je rozdělena do šesti základních kapitol, vlastní text zabírá cca 50 stran. Kapitola Úvod seznamuje 

s cíli práce, je zde vyslovena hypotéza o pozitivní prostorové autokorelaci v rámci jednotlivých 

klasifikovaných tříd a několik dílčích výzkumných otázek. Tato kapitola, zejména její první část, působí 

neuspořádaně a nepromyšleně. Stejný problém se objevuje také v následujícím textu, stejně jako 

nejednoznačná forma vyjadřování, kdy se míchá používání trpného rodu s 1. osobou množného či 

jednotného čísla. Vlastní formulace cílů by měla být vyjádřena kompaktněji, oproti tomu motivace 

k výběru tématu a význam prováděných analýz v kontextu možných aplikací by mohly být rozvedeny 

podrobněji. 

Rešerše literatury vychází z přibližně 40 domácích i zahraničních zdrojů (včetně softwarové dokumentace). 

Některé zdroje v seznamu chybí (např. Tobler 2014, str. 24, Read 2001, str. 16), některé je obtížné 

v seznamu dohledat (např. NRMED 2014, str. 19). Autorka by měla věnovat pozornost překladům, aby 

nedocházelo jejich špatné interpretaci, např. již zmíněný Tobler 2014, str. 24 nebo Read 2001, str. 16. 

Některé kapitoly obsahují s ohledem na zvolené téma nepříliš vhodně, dalo by se říci, že náhodně a bez 

hlubšího uvážení, vybrané příklady, typická je kapitola 2.1.1 Heterogenita a biodiverzita.  

Legenda klasifikace byla převzata z projektu, který se zabýval vztahem krajinného pokryvu a výskytu 

klíšťové encefalitidy řešeného na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze. Popisu 

jednotlivých tříd je věnována kapitola 2.3. Otázkou je, proč se v této obecné kapitole autorka zmiňuje o 

výběru trénovacích množin, který patří do kapitoly 3. Uspořádání kapitoly 2.4 je opět poněkud nelogické. 

Je v pořádku, že autorka nechce opakovat známé poznatky o klasifikačních metodách. Nicméně bych zde 

čekala odkaz na kvalitní odbornou publikaci či učebnici, nikoli dokument o hodnocení biodiverzity vydaný 

FAO. Proč je v rešerši vyčleněna kapitola věnující se klasifikaci lesních porostů v tropických oblastech, 

když se zájmová území nacházejí mezi Příbramí a Pískem? Autorka zdůrazňuje využití senzoru OLI, ale 

v rešerši není zmínka o tom, jaké výhody by mohl přinést v konkrétně řešeném případě oproti staršímu 

senzoru TM, resp. ETM+.  

Kapitola 2.5 je věnována prostorové autokorelaci a jejím mírám, indexům biodiverzity, jejich vztahu a 

konkrétnímu využití v případových studiích. K této kapitole nemám závažnější připomínky s výjimkou 

popisu některých proměnných v uvedených vztazích (str. 27 „indexy charakterizující nějaké 2 jednotky“, co 

je lns ve vztahu na str. 32?) a odkazu na literaturu „ČZU Skripta, 2014“ – ta skripta nemají autora? Na čem 

závisí váhy v Getis-Ordově analýze? 

Popis použitých dat a metod v kapitole 3 je přehledný a srozumitelný. K použité metodice mám 

následující dotazy. V kapitole 3.7 je zmíněno použití neřízené klasifikace, která je ale zamítnuta z důvodu 

problémové interpretace vzhledem k nadefinovaným třídám. Nevyjadřoval by ale výsledek této klasifikace 

heterogenitu porostů lépe než jejich nucené zařazení do pěti tříd? Mohlo by použití panchromatického 

pásma a např. texturálních příznaků zvýšit hodnotu informace o heterogenitě porostu? Z jakého důvodu 

byla do použitých klasifikačních metod zařazena metoda SAM? Považujete počet kontrolních bodů za 

dostatečně reprezentativní vzhledem k velikosti klasifikovaného území? Na str. 41 je chybně uvedeno, že 

se UTM řadí mezi polární stereografické projekce. 



Kapitola 4 přehlednou formou prezentuje výsledky klasifikace a prostorových analýz. Tabulky a mapové 

výstupy v přílohách, na něž kapitola odkazuje, mají dobrou obsahovou a grafickou úroveň. Co je příčinou 

výhradně nulových hodnot v horní části tabulky v příloze 6? Je aplikace použitého indexu a parametrů 

z metodického hlediska správná? 

Z dosažených výsledů, diskuse a závěru vyplývá, že cíle diplomové práce byly naplněny. Diplomovou práci 

Bc. Petry Kolešové doporučuji k obhajobě a zejména s ohledem na nízkou kvalitu kapitol 1 a 2 navrhuji 

hodnocení stupněm „dobře“.  
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