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Bakalářská práce Miroslava Minárčika vychází z projektu GAUK s názvem „Využití dálkového průzkumu Země pro 

klasifikaci vegetace nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku“ řešeného na katedře aplikované 

geoinformatiky a kartografie. Využívá data shromážděná v průběhu řešení projektu s cílem detailně 

zmapovat a klasifikovat vegetaci v modelovém území východní části krkonošské tundry s využitím metody 

floristického gradientu. Tato metoda byla zvolena proto, že má potenciál pro klasifikaci vegetačních přechodů 

v detailní úrovni (společenstva) a tedy pro přesnější popis vegetace oproti klasickým klasifikátorům (MLC, SVM 

apod.). 

Protože tato metoda dosud v našich výzkumech aplikována nebyla, autor si ji musel samostatně osvojit a musel se 

potýkat s řešením celé řady nových úkolů. Jednak si musel osvojit statistické metody botanického výzkumu – 

metodu ordinační analýzy v software CANOCO. Tuto část práce aktivně konzultoval s prof. dr. Tomášem 

Herbenem, CSc. Dále na základě literatury aplikoval postup přiřazení výstupů z ordinační analýzy k terénním 

vegetačním spektrálním datům a k obrazovým datům hyperspektrálního senzoru APEX. Využil k tomu další 

statistickou metodu – regresní analýzu parciálních nejmenších čtverců (PLSR). Výsledné hodnoty regresní analýzy 

poté aplikoval na obrazová data a výsledek vizualizoval. Tento statistický způsob klasifikace dále porovnal 

s klasifikací SVM.   

Práce je strukturovaná dle obvyklého členění, nechybí žádná kapitola. Dobře je zpracována kapitola 

charakteristika území, přehledné a názorné jsou kapitoly Metody a Výsledky. V literární rešerši je zásadní zejména 

část zaměřená na detailní mapování vegetace kombinací statistických a spektroskopických metod. Z nich Miroslav 

Minárčik nejen vyšel, ale zejména v části výběru pásem, která vstupovala do PLSR analýzy, vyzkoušel vedle 

možnosti uvedené v literatuře (metoda Variable importance in projection) také volbu pásem na základě analýzy 

hlavních komponent PCA a výsledky porovnal. Výsledky klasifikací vizualizoval a vyhodnotil přesnost pomocí 

gradientového scatter plotu v kombinaci se snímkem (místa trénovacích ploch). 

Výsledná mapa klasifikace vytvořená s využitím RGB kompozice ukázala detailní informaci o složení vegetace, 

odlišnou od výstupu SVM analýzy. Výsledné ukazatele jsou vzhledem k množství druhů poměrně dobré, jak 

ukázalo důkladné srovnání s literaturou v detailně zpracované kapitole diskuse. V ní autor podrobně rozebírá 

jednotlivé dílčí kroky analýzy a jejich výsledky a porovnává je s literaturou. Na základě literatury i vlastního 

experimentu dospěl k závěru, že přesnost je vzhledem k počtu zastoupených druhů relativně dobrá, ale že lepší 

absolutní přesnosti by bylo možné dosáhnout při menší variabilitě, resp. menším počtu druhů vstupujících do 

analýzy (zmenšení vstupní matice terénních dat). Z tohoto důvodu, ale zejména proto, že v tomto tématu je ještě 

možné dále experimentovat například i s dalšími proměnnými na sledovaném gradientu (například půdní gradient, 

gradient výškový), bude dobré potenciálu využitých metod pro detailní klasifikaci vegetace právě třeba v citlivém 

a vzácném ekosystému krkonošské tundry věnovat v budoucnu další pozornost. 

Miroslav Minarčík v diplomové práci prokázal schopnost vytěžit maximum z odborné literatury, samostatně 

nastudovat a aplikovat náročné statistické metody. K řešení práce přistupoval systematicky a důsledně. Dařilo se 

mu nejen proniknout do nových metod, ale také kreativně řešit nedostupnost některých nástrojů a využít je 

k originálním řešením a rozkrývat postupy, které nebyly v literatuře dobře popsány. Požadavky kladené na 

diplomovou práci byly splněny. Práci proto doporučuji k obhajobě a přijetí a hodnotím stupněm výborně. 
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