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Využívání hyperspektrálního snímkování v DPZ je poměrně mladá disciplína
prozatím nepříliš rozšířená v praxi z více důvodů. A to především pro špatnou
dostupnost hyperspektrálních dat jak družicových či leteckých tak laboratorních a v
nemalé míře náročnost zpracování těchto dat. Z tohoto důvodu je téma diplomové
práce velmi aktuální a inovativní. Autorka v práci využívá velké množství
hyperspektrálních dat, takže zpracování jistě bylo časově velmi náročné. Obsahem
práce jsou také statistické metody, jako regresní analýza, vícenásobná kroková
regresní analýza a PLS, což svědčí o vysoké úrovni znalostí autorky.
Práce má dostatečný úvod zahrnující principy dálkového průzkumu Země a popisem
použitých metod, dat a přístrojů, jimiž byla data pořízena.
Metody použité v této práci byly popsány dostatečně, ale postrádám navazující
vysvětlení, kterých stanovených cílů jimi chce autorka dosáhnout. Tyto návaznosti
byly trochu objasněny až v kapitole 3 a v závěru práce. Proto v práci postrádám
přehledovou tabulku dostupných dat a metody, které na ně byly aplikovány a určení
čeho se danou metodou má dosáhnout.
Práce je správně tematicky rozdělena do dvou částí a to analýza ligninu a analýza
fenolických látek, které jsou také zpracovány formou diagramu. Dostatečný je i popis
oblasti zájmu, kde postrádám přehledovou mapu s vybranými lokalitami výzkumu,
případně polygony, na nichž byly odebírány vzorky. Následuje popis laboratorních
biochemických měření a laboratorních spektrálních měření různými přístroji a
metodami.
V kapitole 3 je uveden postup práce a jsou zde obsáhle zpracovány výsledky. Téma
této práce je velmi náročné a bylo by vhodné, aby autorka u jednotlivých výsledků
lépe objasnila, co dané výsledky znamenají. Hodnocení, které je v kapitole 4. Shrnutí
a diskuse je příliš odloučeno od výsledků práce. Souhrn některých výsledků je v
přílohách a tím je zkomplikována orientace ve výsledcích, proto postrádám v práci
souhrn všech výsledků s objasněním jejich významu. Hodnocení výsledků práce je
srozumitelné a logické. Autorka byla schopná z výsledků práce udělat závěry včetně
jejich objasnění a návrhu na zlepšení metody.
Autorka ve své práci prokázala výbornou orientaci v dané problematice, osvojila si
široké spektrum znalostí z oboru spektroskopie a statistiky, demonstrovala schopnost

jejich praktického použití a věnovala patřičnou pozornost řádnému citování použitých
informačních zdrojů. Diplomová práce svým obsahem odpovídá zadání a cíl práce
byl splněn.
Malou výtku mám k formální úpravě práce, kde styly použitého písma se v práci mění
podle neurčitelné logiky.
Z výše uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci Bc. Michaely Buřičové
klasifikovat stupněm výborně.

Připomínky k textu práce:
1. strana 28 poslední odstavec - otazníky v textu
2. strana 29 - co je zkratka MLR? Není v seznamu zkratek.
3. strana 29 - nesrozumitelný popis metody PLS, na co bude metoda
použita? Co jsou v našem případě komponenty, zásadní a skryté faktory
variace?
4. strana 32 - co jsou optické indexy?
5. strana 33 - co je RT
6. strana 37 - vlnové délky byly teda určovány výpočtem nebo z literatury?
7. strana 40 tab.7 co je zkratka C:N
8. strana 41 kapitola 3.2.3.1 - není řečeno z kolika vzorků byl laboratorně
určován obsah fenolických látek
9. strana 42 - co je vzorek krmiva?
10. strana 44 kapitola 3.3 - nedostatečné vysvětlení této metody. Zde není
jasné, co se analyzuje čím a jakou metodou a pro která data.
11. strana 45 - regresní analýza a vícenásobná regresní analýza - není zde
jednoznačně popsáno proč se bude tato metoda na data aplikovat a co
bude výsledkem.
12. strana 45 - co je SAS?
13. strana 48 - nesrozumitelný popis vzorce dole, kde autorka vzala
koeficienty? Není vysvětleno proč mají větší význam vlnové délky 1328 a
1364.
14. strana 52,53 - v tabulkách nejsou popsány významy sloupců např. co je
F(10,181), p
15. strana 53 - poslední věta - kde autorka získala směrodatnou odchylku
4,83?
16. strana 54 - chybí vysvětlení, proč jsou nejhorší výsledky na datech ze
spektroradiometru ASD FieldSpec 3.
17. strana 57 - 2. odstavec - co znamená převzorkovat data ze
spektroradiometru ASD FieldSpec3?
18. příloha č.5 - co určuje sloupec významnost a co znamenají zkratky v něm?

