
Posudek školitele doktorandky 

 

Doktorandka: Ing. Růžena Janoutová 

Téma studia:  Modelování 3D struktury lesa pro zlepšení odhadů biofyzikálních 

vlastností lesa 

Školitel:  doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. 

Pracoviště:  Ústav matematiky FSI VUT v Brně 

Technická 2, 616 69 Brno 

 

Doktorandka je absolventem Fakulty strojního inženýrství, obor Matematické inženýrství. 

Doktorandské studium zahájila v akad. roce 2012/13 v prezenční formě, v roce 2016 přešla na 

formu kombinovanou. 
 

Složila všechny předepsané zkoušky. V rámci pedagogické praxe vedla na FSI VUT v Brně 

cvičení z předmětů Matematika II a Počítačová geometrie a grafika. Svoje pedagogické 

povinnosti plnila vzorně, rovněž výsledky její pedagogické práce byly velmi dobré. 
 

Téma studia bylo vypsáno ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (dále 

ÚVGZ AV ČR).  
 

Byla spoluřešitelkou následujících projektů řešených na ÚVGZ AV ČR: 

 

1. Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a 

aplikaci pro rozvoj regionů. (MŠMT) 

2. Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve vodohospodářsky 

nejzranitelnější oblasti. (Ministerstvo zemědělství) 

3. Red Edge Positioning (REP) Techniques for Earth Observation Optical Missions 

(European Space Agency) 

4. Hyperspectal analysis and heterogeneous surface modelling (HYPOS) (European 

Space Agency) 
 

Po celou dobu studia pracovala doktorandka naprosto samostatně a velmi iniciativně. 

K dnešnímu dni je spoluautorkou čtyř článků ve sborníku mezinárodní konference, jednoho 

impaktovaného článku v časopise Geophysical Research Letters, konferenčního příspěvku, 

šesti posterů a jedné kapitoly v knize. 
 

Doktorandka v rámci studia absolvovala zahraniční stáž po dobu 5 měsíců ve vědeckém 

institutu Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO) v Toulouse ve Francii, kde 

studovala možnosti aplikace vytvořených 3D modelů stromů. 

 

Disertační práce obsahuje některé závažné a původní výsledky. Téma studia bylo velmi 

náročné. Má silně interdisciplinární charakter a je vysoce aktuální. Rozšiřuje možnosti studia 

a posuzování vegetačních parametrů smrkových porostů a je tedy zajímavé nejen z hlediska 

teoretického, ale má i přímé praktické dopady. 
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