Posudek vedoucí diplomové práce Michaely Buřičové na téma Stanovení obsahu
ligninu a rozpustných fenolických látek v jehlicích smrku ztepilého s využitím
hyperpsektrálních dat.
Diplomová práce Michaely Buřičové je součástí projektu Grantové agentury České
Republiky č. 205/09/1989 „Assessment of Mining Related impacts based on Utilization
of ARES Airborne Hyperspectral Sensor“, řešeného Českou geologickou službou
společně s PřF UK v Praze. Projekt se primárně zabývá hodnocením vlivu těžební
činnosti na krajinu Sokolovska, a to především na zdravotní stav vegetace a kontaminaci
půd v okolí současné i již ukončené těžby.
Prvotním cílem diplomové práce bylo studium spektrálních křivek odrazivosti jehlic
smrku ztepilého a stanovení závislosti spektra na obsahu fenolických látek v jehlicích
smrku ztepilého. V průběhu studia této problematiky byla zjištěna nízká variabilita dat
způsobená ne zcela vhodně zvolenými oblastmi pro odběr pozemních dat. Proto bylo
téma výzkumu rozšířeno o analýzu ligninu, u něhož se předpokládala vyšší závislost.
Diplomová práce shrnuje dosavadní možnosti určení obsahu fenolických látek a ligninu
ve smrkovém porostu z hyperspektrálních dat. Zatímco metodika určení jiných
biochemických komponent, jako je chlorofyl nebo dusík, je v literatuře často popisována
a úspěšně použita, určení ligninu nebo celulózy pomocí spektrálních dat je doposud
málo řešeno. Analýza fenolických látek a ligninu je složitější a není v takové míře
prováděna, a proto jsou studie týkající se těchto biochemických látek spíše ojedinělé.
V rámci zpracování tématu autorka musela absolvovat širokou škálu prací, které jsou
nedílnou součástí postupu vedoucího k získání výsledku. Jednak byla přítomna na
terénní kampani, při níž se účastnila odběru vzorků jehlic. Následně měřila laboratorní
spektra vzorků. Dále pomáhala s laboratorními chemickými analýzami vzorků.
Všechny získané datové podklady analyzovala. Zvládla práci s hyperspektrálními daty
v software ENVI, analýzy laboratorních spekter. Zcela samostatně nastudovala
a aplikovala řadu analytických metod včetně poměrně náročné statistické metody PLS
(Partial Least Squares), která vedla k tvorbě kalibrační křivky pro lignin. Pro lignin se
pokusila navrhnout i vlastní spektrální index.
Jako konečný výstup práce vytvořila mapu obsahu ligninu ve smrkových porostech ve
sledovaném území. Ta vznikla aplikací rovnice vícenásobné krokové regrese získané
z dat leteckého snímku z roku 2009 a z obsahu ligninu na oblasti, kde se vyskytuje smrk
ztepilý. Samotné oblasti výskytu smrku ztepilého autorka vyklasifikovala z leteckých
hyperspektrálních dat s využitím metody linear spectral unmixing. Výsledné obsahy
ligninu v mapách pro jednotlivá stanoviště poté ještě konfrontovala s půdními rozbory.
Celý postup autorka shrnula v práci ve dvou přehledných schématech. Přestože se
snažila práci strukturovat přehledně, může být orientace v textu náročnější vzhledem ke
značnému množství použitých analytických metod a dat.
Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni, autorka pracuje s množstvím aktuálních
zahraničních zdrojů jak v literární rešerši, tak v diskusi. Za nejcennější části práce,
využitelné pro další studium dané problematiky, považuji kapitoly Shrnutí a diskuse

a Závěr práce. V první zmíněné kapitole autorka přehledně shrnuje výsledky, což je
důležité pro další pokračování prací na tématu, a dále hodnotí veškeré použité
analytické metody jak pro lignin, tak pro fenolické látky, konfrontuje své zkušenosti
a výsledky s literaturou a zamýšlí se nad možnými zdroji nepřesností. V kapitole závěr je
cenná část, v níž autorka na základě svých zkušeností navrhuje design a postup dalšího
výzkumu této problematiky.
Na autorku mám dotaz, jaký faktor / jaké faktory v rámci celého postupu analýzy
považuje za zásadní pro dosažení kvalitních výstupů v případě analýzy ligninu. Dále
prosím o úvahu, zda autorka vidí nějakou možnost, jak dosáhnout úspěšných výsledků
v případě analýzy fenolických látek.
Diplomová práce Michaely Buřičové přesahuje nároky kladené na práce tohoto typu.
Části týkající se ligninu by bylo vhodné po určitých úpravách, případně validaci dat,
publikovat. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.
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