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Úvod

• Počet obyvatel planety neustále roste;

• zvyšuje se spotřeba potravin;

• je nutné každým rokem zvyšovat produkci a výnosnost 
plodin;

• stále probíhá křížení kulturních (zemědělských) rostlin 
pro vyšší výnos;

• ovšem genový fond těchto kulturních rostlin má své 
limity a rostliny tak nejsou odolné např. vůči vyšším 
teplotám a jiným environmentálním podmínkám;

• → výzkumníci se zaměřují na plané (volně rostoucí) 
druhy těchto rostlin, aby využili nových genových 
informací, které kulturní rostliny již nenabízí.

• Existuje nějaká environmentální vazba na tyto rostliny?
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Cíle práce

1. Získání globálních environmentálních 
dat z Google Earth Engine;

2. analýza planých předchůdců bobovitých 
rostlin (cizrny, hrachu a čočky) a 
dostupných prostorových 
environmentálních dat;  

3. zkoumání prostorové a genotypové 
diverzifikace čočky, hrachu a cizrny.

Pisum elatius
(planý hrách)

Cicer reticulatum
(planá cizrna)

Lens orientalis
(planá čočka)
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Postup práce

Zpracování bodových dat cizrny, čočky a hrachu;

výběr, stažení a zpracování environmentálních datových sad;

nalezení environmentálních faktorů, které ovlivňují výskyt zkoumaných rostlin;

vytvoření shluků rostlin na základě environmentálních faktorů;

porovnání environmentálních faktorů s výsledky genotypování;

tvorba výstupů a jejich interpretace.
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Data rostlin

Finální počet rostlin se zdroji dat

Původní počet rostlin

Lokalizace jednotlivých rostlin

• 2/3 dat z osobního sběru, zbylá ze světových genobank;

• od doc. Petra Smýkala z Katedry botaniky UP;

• Úrodný půlměsíc, především JV Turecka.
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Výběr dat rostlin
• Bodová data rostlin obsahovala mnoho chyb;

• kvůli zamezení chybných výstupů práce musela být data vytřízena a zbývající data rozdělena 
podle přesnosti;

• na základě přesnosti polohy byly vytvořeny tři kategorie:

• byly smazány záznamy, které byly duplicitní (podle ID), obsahovaly málo přesné souřadnice, 
nacházely se v zastavěné oblasti či na vodní ploše (pro přesnost 2 a 3);

• pro statistickou informaci byl jednotlivým                                                                                
rostlinám přiřazen stát, ve kterém se nacházejí.

Počet rostlin dle přesnosti polohy



20.03.2020
7

Environmentální data – Google Earth Engine

• GEE je platforma pro vizualizaci, stahování a analýzu geoprostorových dat v 
cloudovém prostředí;

• GEE – zdarma pro výzkum, obrovské množství historických i aktuálních dat;

• skriptovací jazyk JavaScript;

• rastrová data se nemusela stahovat, pouze se každému bodu rostlin 
extrahovaly hodnoty pixlů z rastrů.
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Environmentální data
Google Earth Engine

• 14 datových sad

MOD13Q1.006 Terra Vegetation Indices 16-Day Global 250m
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Environmentální data
ostatní datové zdroje

• 28 datových sad

WorldClim Bio12 – roční úhrn srážek

Global Land Cover 2000

SRTM30
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Statistické analýzy

Scree plot – cizrna Scree plot – čočka Scree plot – hrách

• Statistické vyhodnocení dat probíhalo v programu R Studio;

• pro zjištění důležitosti environmentálních faktorů byla použita PCA a korelační matice.
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Statistické analýzy

čočka – genové skupiny

cizrna čočka hrách

41 environmentálních faktorů → 13
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Statistické analýzy
Graf komponentních vah (41 faktorů) – čočka Graf komponentních vah (13 faktorů) – čočka
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Statistické analýzy
Biplot (41 faktorů) – čočka Biplot (13 faktorů) – čočka
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Shlukové analýzy
Cizrna

Čočka

Hrách
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Shrnutí

Bylo provedeno
• Zpracování dat rostlin a environmentálních datasetů;

• statistické vyhodnocení;

• zjištěny důležité environmentální faktory;

• vytvořeny shluky podle těchto faktorů.

K čemu je tato práce dobrá?
• Výsledky práce budou dále sloužit výzkumníkům Katedry botaniky UP v jejich výzkumu;

• využití nových volně dostupných datových sad;

• byl vytvořen kód do GEE pro další stahování dat;

• byly zjištěny důležité environmentální faktory ovlivňující růst zkoumaných rostlin.
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