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Recenzja rozprawy doktorskiej magister Ewy Grabskiej-Szwagrzyk pt. 
Use of remote sensing data for temperate mountain forests characteristics 

Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do charakterystyki lasów 
górskich strefy umiarkowanej

Podstawa recenzji

Podstawą przygotowania recenzji było powołanie przez Radę Dyscypliny Nauk o Ziemi 
i Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 29 czerwca 2021 komisji doktorskiej 
w postępowaniu doktorskim mgr Ewy Grabskiej-Szwagrzyk, w której przydzielono ml 
funkcję recenzenta.
Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska w języku angielskim pt. Use of remote 
sensing data for temperate mountain forests characteristics (Wykorzystanie danych 
teledetekcyjnych do charakterystyki lasów górskich strefy umiarkowanej), 
przygotowana pod opieką naukową dr hab.inż. Stanisława Lewińskiego, profesora 
nadzwyczajnego Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Recenzję opracowano zgodnie z następującymi przepisami:
• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669.);
• Ustawia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1789);
• Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie 

Jagiellońskim - Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 
września 2019 r. zaktualizowany 24 lutego 2021 r.
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Wstęp
Przedstawiono do oceny manuskrypt składający się z 99 stron, który zawiera:

• streszczenie w języku polskim na 4 stronach,
• streszczenie w języku angielskim na 3 stronach
• wprowadzenie -  1 strona
• opis stanu wiedzy -  5 stron
• opis obszaru badań, metodyki i wyników -  5 stron
• konkluzje -  2 strony
• spis literatury -  11 stron (ok. 110 pozycji)
• 3 publikacje:

1. Grabska, E., Hostert, P., Pflugmacher, D., Ostapowicz, K., 2019. Forest Stand 
Species Mapping Using the Sentinel-2 Time Series. Remote Sens. 11, 1197. 
https://doi.org/10.3390/rs11101197

2. Grabska, E., Frantz, D., Ostapowicz, K., 2020a. Evaluation of machine learning 
algorithms for forest stand species mapping using Sentinel-2 imagery and 
environmental data in the Polish Carpathians. Remote Sens. Environ. 251, 
112103. https://doi.Org/10.1016/j.rse.2020.112103

3. Grabska, E., Socha, J., 2021. Evaluating the effect of stand properties and site 
conditions on the forest reflectance from Sentinel-2 time series. PLoS One 16.

Ocena merytoryczna i formalna treści pracy

Z formalnego punktu widzenie rozprawa spełnia wymagania ustawowe.
Rozprawę doktorską stanowi bowiem w tym przypadku zbiór 3 opublikowanych i 
powiązanych tematycznie artykułów naukowych, co jest zgodne z Art. 187 punkt 3 
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 
poz. 1668 z późn. z m | Publikacje zostały ponadto poprzedzone 31 stronicowym 
opracowaniem stanowiącym podsumowanie badań opublikowanych w ww. 3 
publikacjach. Opracowanie to zawiera 6 rozdziałów: wprowadzenie, omówienie 
aktualnego stanu wiedzy, opis obszaru badań, metodykę i wyniki, wnioski i bibliografię.

W pierwszej części recenzji odnoszę się do tego opracowania.

Ocena opracowania stanowiącego syntetyczne omówienie problematyki 
badawczej będącej przedmiotem 3 artykułów

Wprowadzenie można podsumować dwoma zdaniami Autorki:
„Mimo, że właściwości lasów zostały szeroko przeanalizowane przy użyciu zdjęć 
satelitarnych o dużej lub średniej rozdzielczości przestrzennej, wciąż istnieją 
pewne aspekty, które nie są w pełni zbadane. W szczególności, dostępne 
darmowe dane z misji Sentinel-2 mogą pomóc w wypełnieniu tej luki.”,
oczekując w dalszej części opracowania na przybliżenie „luki”.

State-of-the-art

Przegląd literatury rozpoczyna się opisem mechanizmu rozpraszania promieniowania 
elektro-magnetycznego przez roślinność (zakresy spektralne, mechanizmy bio-fizyko- 
chemiczne roślinności, ze szczególnym uwzględnieniem leśnej).

W dalszej kolejności Autorka opisuje czynniki wpływające na współczynnik odbicia 
promieniowania elektromagnetycznego od roślinności leśnej:
- skład gatunkowy (generalnie lasy liściaste mają większy współczynnik odbicia niż lasy 
iglaste); zmienność współczynnika odbicia może być jednakże duża z uwagi na na 
właściwości chemiczne liści, morfologię, rozmieszczenie itp.
- wiek drzew,
- stan zdrowotny,
- struktura lasu w tym gęstość drzewostanu i zwarcie koron,
- rozdzielczość przestrzenna obrazu,
- czynniki środowiskowe: wysokość i związana z nią temperatura, faza fenologiczna 
(wiosna, lato, jesień), żyzność gleby.

Opis powyższych czynników jest zakończony stwierdzeniem:

https://doi.org/10.3390/rs11101197
https://doi.Org/10.1016/j.rse.2020.112103


"Wszystkie wymienione czynniki wpływające na zmienność współczynnika odbicia 
światła w drzewostanie nie zostały jeszcze w pełni zbadane. Podczas gdy ogólne 
zasady odbicia światła w drzewostanie są dobrze zbadane, potrzebne są bardziej 
szczegółowe informacje na temat wzorców zmienności odbicia światła w czasie i 
przestrzeni. Informacje te są przydatne w interpretacji danych teledetekcyjnych 
(Ollinger, 2011), a zatem mogą być z powodzeniem wykorzystane w określaniu cech 
lasu, takich jak skład gatunkowy, gęstość drzewostanu lub objętość i biomasa 
drzewostanu (Persson et al., 2013; Puliti et al., 2020).”

Stwierdzenie to, jak się wydaje, stanowi podstawę powodu zajęcia się tym tematem ale 
jest jednocześnie bardzo enigmatyczne. Brakuje informacji szczegółowych, co 
konkretnie było badane i jest znane z literatury, czyli co wiemy, a czego nie 
wiemy.

W dalszej części Autorka rozwija tematykę podejścia wieloczasowego (muli-temporal 
approach) stwierdzając:

„Co ważne, przy analizie gęstych szeregów czasowych zdjęć satelitarnych, data 
pozyskania obrazu ma większe znaczenie niż jego ilość (Hill i in., 2010). Dlatego też 
gęste szeregi czasowe powinny być testowane w celu znalezienia optymalnych dat, z 
uwzględnieniem faktu, że mogą się one różnić w zależności od typu lasów, jak również 
nawet niewielkich zmian warunków środowiskowych.”

W dalszej części następuje opis wykorzystania danych teledetekcyjnych o różnej 
rozdzielczości do badania ekosystemów leśnych, koncentrując się na wybranych 
publikacjach tylko nadmieniając jakie dane były użyte, kładąc nacisk na słabą 
rozdzielczość przestrzenną, spektralną i temporalną dawniej stosowanych danych w 
porównaniu z danymi z Sentinel-2, bez powiązania z główną tematyką, którą zajmuje 
się Doktorantka.

Następnie Doktorantka przytacza, prace polskich badaczy zajmujących się 
wykorzystaniem teledetekcji w leśnictwie, przy czym wydaje się ten przegląd 
niekompletny.

Nowatorski charakter badań podkreśliła Doktorantka na stronie 13 stwierdzając, 
że według jej wiedzy nie wykorzystywano do tej pory obrazów Sentinel-2 na 
potrzeby innych właściwości drzewostanów polskich Karpat poza wstępnymi 
badaniami składu gatunkowego.

Dalsza część opisu, do części, w której przedstawiono cele, jest niespójna. Autorka 
nadmienia o tzw. zakłócającym „efekcie topografii”, po czym zmienia temat na 
spektralno-czasowe metryki (spectral-temporal metrics (STM) i Best Available Pixel 
(BAP)).

W następnej kolejności Autorka pisze o nadmiarze danych, ogólnie o problemie 
nadmlarowości danych i w tym kontekście o metodach uczenia maszynowego 
(machine learning ML). Przytacza algorytmy ML na potrzeby analizy regresji w 
kontekście analiz zależności współczynnika odbicia od wybranych czynników.

Przegląd literatury nie jest zakończony opisem luk w istniejącym podejściu do 
teledetekcyjnego określania wybranych cech roślinności leśnej i propozycją ich 
wypełnienia. Zamiast tego wypunktowano cele badań, bez bezpośredniego 
odniesienia do badań literaturowych:

„1) Ocena gęstych serii czasowych z Sentinei-2 w mapowaniu gatunków drzewostanów 
leśnych i analiza wzorców spektralno-czasowych gatunków (artykuł 1);
2) Ocena znaczenia metryk spektralno-czasowych i zmiennych środowiskowych w 
w klasyfikacji gatunków drzewostanów (artykuł 2);
3) Ocena metod uczenia maszynowego i podejścia zbiorczego w klasyfikacji 
gatunków drzewostanów na dużych obszarach (artykuł 2);
4) Określenie, w jaki sposób inne właściwości mogą wpływać na współczynnik odbicia 
od roślinności leśnej, tj. warunki siedliskowe, struktura i wiek lasu oraz roślinność



podszytu (artykuł 3);
5) Ocena, które pasma spektralne i które daty w sezonie wegetacyjnym są kluczowe 
dla określania składu gatunkowego lasu i innych właściwości lasu (artykuł 1, 2 
& 3). „

Opis obszaru badań jest lakoniczny, w zamyśle zapewne odniesiony do szczegółów w 
artykułach.

Metodyka i wyniki

W tej części przedstawiono rozszerzone streszczenia 3 artykułów.

Forest Stand Species Mapping Using the Sentinel-2 Time Series (Grabska et al., 
2019),

Do badań, których wyniki opublikowano w tym artykule wybrano 9 gatunków 
drzewostanów: buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, grab pospolity, jodła pospolita, 
klon jawor, modrzew europejski, olsza szara, sosna pospolita i świerk pospolity.
Dane referencyjne pozyskano z serwisu: Bank Danych o Lasach
(https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/). Do badań wykorzystano 18 wieloczasowych 
obrazów Sentinel-2.

W celu oceny znaczenia zmiennych - zarówno pod względem tego, które pasma 
spektralne, jak i pora roku mają wpływ na klasyfikację gatunków wykorzystano techniki 
średniego spadku dokładności (MDA) i średniego spadku Giniego (MDG). 
Automatyczne podejście zostało uzupełnione o wizualną analizę multitemporalnych 
krzywych spektralnych i ostatecznie wybrano zestaw danych do klasyfikacji, która 
wykonano metodą random forest (RF).

„Wyniki pokazały duży potencjał zdjęć wieloczasowych z Sentinel-2 w analizie gatunku 
drzewostanów leśnych. Wykorzystanie zdjęć z różnych pór roku (wiosna, lato, jesień) 
znacząco poprawiło dokładność klasyfikacji, maksymalnie uzyskano dokładność 
overall accuracy OA równą 92,38%. Zdjęcia pozyskane na przełomie kwietnia i maja 
oraz w połowie października miały największy wkład w dokładność klasyfikacji 
gatunków. Co ciekawe, zdjęcia wiosenne miały większe znaczenie dla rozpoznania 
gatunków iglastych, natomiast zdjęcia jesienne poprawiały dokładność klasyfikacji 
gatunków liściastych. ”

Interesujące jest pytanie na ile wykorzystanie obrazów wieloczasowych zwiększyło 
dokładność klasyfikacji. Wniosek dotyczący większego znaczenia w wydzielaniu 
gatunków iglastych wiosną, a liściastych jesienią wydaję się być oczywisty i możliwy do 
potwierdzenia nawet przez nie specjalistów na podstawie wizualnej analizy 
rzeczywistości, czyli wyglądu lasów na wiosnę i jesienią.

Evaluation of machine learning algorithms for forest stand species mapping 
using Sentinel-2 imagery and environmental data in the Polish Carpathians 
(Grabska etal., 2020a)

Do badań 11 gatunków drzew wykorzystano obrazy Sentinel-2 zarejestrowane w 
trzech terminach (wiosną, latem i jesienią). W tych badaniach wykorzystano: 
kompozycje BAP, 8 spektralnych metryk STM i 4 zmienne środowiskowe (wysokość, 
nachylenie, ekspozycje i odległość od wody), analizowano ostatecznie 114 zmiennych. 
Zastosowano dwie metody oceny ważności zmiennych, a mianowicie Variable 
Importance Assessment Using Random Forest (VSURF) oraz Recursive Feature 
Elimination (RFE). Zredukowane zbiory danych z tego etapu posłużyły następnie jako 
dane wejściowe do do klasyfikacji gatunków drzewostanów (RF, Support Vector 
Machines (SVM), and Extreme Gradient Boosting (XGB)). Ostatecznie oprócz 
wynikowych map klasyfikacji z wykorzystaniem poszczególnych algorytmów 
opracowano ciekawy produkt: zbiorczą mapę (ensemble map) i mapę rozkładu indeksu 
Simpson’a (Simpson map). Zbiorcza mapa zawiera informację o najczęściej 
występującej klasie (RF, SVM i XGB) oraz indeks Simpson'a - „precyzję”, czyli stopień 
zgodności wszystkich modeli.

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/


Evaluating the effect of stand propertîes and site conditions on the forest 
réflectance from Sentinel-2 time sériés (Grabska and Socha, 2021)

W ramach badań opublikowanych w artykule przeprowadzono kompleksową analizę 
obejmującą siedem różnych właściwości środowiskowych i leśnych, a mianowicie 
wysokość, nachylenie, ekspozycja, gęstość drzewostanu, zwartość koron, wiek drzew i 
rodzaj roślinności podszytu. Ocena ta została przeprowadzona dla trzech różnych 
gatunków: buka zwyczajnego, jodły pospolitej i sosny zwyczajnej przy użyciu zdjęć 
Sentinel-2 pozyskanych w szesnastu terminach w 2018 i 2019 roku.

„Wpływ każdej z badanych cech drzewostanu lub stanowiska analizowano wstępnie za 
pomocą macierzy korelacji i wizualnej analizy wykresów rozrzutu. Następnie 
najważniejsze zmienne dla wybranych terminów i kanałów wpasowano w modele 
regresji. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem GAM, które w porównaniu z 
metodami uczenia maszynowego zastosowanymi w drugim badaniu nie są tak złożone, 
a charakteryzują się interpretowałnością i dużą elastycznością."

Zaobserwowano wpływ wysokości na wielkość współczynnika odbicia dla 
drzewostanów bukowych, głównie wiosną i jesienią (największy w kanałach RE i NIR) 
oraz ekspozycji, głównie wiosną. Ponadto zauważono nieznaczny wpływ podszytu, a w 
okresie letnim wieku drzew. Z drugiej strony w przypadku drzewostanów iglastych 
głównym czynnikiem był wiek drzew oraz ich gęstość. Ponadto zakres ŚWIR okazał się 
użyteczny w analizie podszycia.

Na końcu te części opracowania znajdują się następujące wnioski:
1. Kluczowe dla rozpoznania właściwości składu gatunkowego lasu są 

zobrazowania wieloczasowe.
2. Największy udział w analizie składu gatunkowego lasu oraz typu podszycia 

mają kanały ŚWIR, RE i R.
3. Najwyższą dokładność kartowania składu gatunkowego dla dużych obszarach 

Polskich Karpat uzyskuje się z wykorzystaniem algorytmu klasyfikacyjnego 
SVM, przy czym rekomendowane jest testowanie różnych metod ML.

4. Używanie zbiorczej mapy (ensemble map) jest również rekomendowane, 
ponieważ dostarcza informacji na temat precyzji klasyfikacji.

5. Regresja GAM jest przydatną metodą do analizy wpływu różnych czynników na 
wielkość współczynnika odbicia.

6. Wpływ wysokości na wielkość współczynnika odbicia zaobserwowano głównie 
dla drzewostanów bukowych i jest on silnie związany z lokalnym 
mikroklimatem.

7. Współczynnik odbicia dla drzewostanów iglastych zależy głównie od gęstości i 
wieku.

Wnioski

We wnioskach Autorka stwierdza, że praca doktorska opisuje wyniki jednych z 
pierwszych badań z tak gęstymi seriami czasowymi zdjęć Setninel-2 w kartowaniu 
gatunków drzew (artykuł 1), pierwszą klasyfikację gatunkową drzewostanów 
przeprowadzoną dla tak dużego i zróżnicowanego obszaru (artykuł 2) oraz pierwsze 
badania uwzględniające kilka różnych czynników wpływających na zmienność 
współczynnika odbicia drzewostanów (artykuł 3).

W dalszej kolejności Autorka opisuje wnioski przedstawione w punktach w poprzednim 
rozdziale. Ostatnia część opracowania zawiera natomiast dość nieoczekiwanie uwagi 
na temat znaczenia wstępnego przetwarzania obrazów Sentinel-2, przygotowania 
danych referencyjnych oraz wykorzystania właściwych metod w celu uniknięcia efektu 
przeuczenia.
W końcowym wątku pojawiają się ograniczenia związane z rozdzielczością 
przestrzenną obrazów Sentinel-2 (np. że nie możemy analizować pojedynczych drzew ) 
ale ostatecznie Autorka stwierdza, że „dokładne i aktualne informacje z satelity 
Sentinel-2 są doskonałymi danymi do poprawy inwentaryzacji lasów”.

Bibliografia
Bibliografia obejmuje 10 stron (ok. 110 pozycji), co stanowi 1/3 całości opracowania.



Podsumowując, w omawianym opracowaniu, stanowiącym syntetyczny opis 
problematyki badawczej, mocną stroną są dobrze sformułowane zagadnienia 
badawcze i wnioski. Z mojego punktu widzenia niewystarczająca jasno opracowana 
jest część opisująca metodykę i wyniki, a najsłabszy jest przegląd literatury.

W dalszej części rozprawy znajdują się kopie 3 artykułów. Należy zwrócić uwagę na 
wysoką ich punktację (Remote Sensing 100, Remote Sensing of Environment 200 i 
PloS One 100). Artykuły są współautorskie ale we wszystkich Doktorantka jest na 
pierwszym miejscu.

Zamieszczone powyżej opracowanie, mimo że generalnie przygotowane poprawnie, z 
próbą syntetycznego przedstawienia osiągnięć Doktorantki nie pozwala na pełną ocenę 
rozprawy doktorskiej. Jest to możliwe dopiero po szczegółowej analizie artykułów, w 
wyniku której ocenić można ogrom wykonanych prac, wielość różnych narzędzi do 
analizy danych wykorzystanych w badaniach oraz szeroką dyskusje wyników. 
Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu Doktorantki do prac naukowo- 
badawczych.

Wszystkie artykuły są przygotowane poprawnie, czego można oczekiwać, ponieważ 
były recenzowanie, a biorąc pod uwagę poziom czasopism z pewnością drobiazgowo.

Przeprowadzone badania można po lekturze artykułów syntetycznie scharakteryzować 
następująco:

• Cele badań - ocena możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych Sentinel-2 w 
określaniu charakterystyki lasów górskich w strefie umiarkowanej, w 
szczególności odpowiedź na pytanie:
o które kanały spektralne i które daty są kluczowe dla zrealizowania ww. celu
0 na ile inne dane środowiskowe (np. wysokość, nachylenie, ekspozycja) 

wpływają na współczynnik odbicia drzewostanów
• Obszar testowy - Karpaty Polskie
• Przedmiot badań - cechy drzewostanów (skład gatunkowy, wiek, zagęszczenie

1 zwarcie) oraz ich wpływ na charakterystyki spektralne drzewostanów
• Metodyka - generowanie zmiennych spektralno-czasowych, metody uczenia 

maszynowego (ML; machine learning), ocena ważności zmiennych, metody 
grupowania (ensemble approach), oraz uogólnione modele addytywne (GAM; 
Generalized Additive Models)

• Wyniki:
o kartowanie gatunków drzew metodą klasyfikacji mulitemporalnych obrazów 

wielospektralnych wraz z danymi dodatkowymi
■ 18 terminów rejestracji, 9 gatunków drzew, RF, max. dokładność 

92.38%, o 5-10% wyższa w przypadku klasyfikacji obrazów 
wieloczasowych w porównaniu do klasyfikacji pojedynczego obrazu 
wielospektralnego Sentinel-2; wykorzystanie obrazów tylko z dwóch 
terminów rejestracji pozwala na uzyskanie dokładności >90%

■ 3 terminy rejestracji, 11 gatunków drzew, RF, SVM, XGB, maksymalna 
dokładność: SVM 86.9%, dokładność mapy zbiorczej 86.6%

° badanie wpływu różnych czynników na wielkość współczynnika odbicia 
drzewostanów
■ 16 terminów rejestracji, 3 gatunki drzew, wpływ wysokości na wielkość 

współczynnika odbicia zaobserwowano głównie dla drzewostanów 
bukowych i jest on silnie związany z lokalnym mikroklimatem, 
współczynnik odbicia dla drzewostanów iglastych zależy głównie od 
gęstości i wieku.

Należy podkreślić wniosek, że wykorzystanie nawet ograniczonej liczby obrazów, w 
tym przypadku z dwóch terminów rejestracji, pozwoliło na uzyskanie wysokiej 
dokładności >90%, co jest ważne właśnie w strefie umiarkowanej, gdzie pozyskanie 
niezachmurzonych obrazów optycznych sprawia duże kłopoty.

Ponadto również należy zwrócić uwagę na to, że badania prowadzono w konkretnych 
obszarze, z wykorzystaniem określonych metod analizy danych i należy być ostrożnym 
we wszelkich uogólnieniach i rekomendacjach.



Każdy czytelnik zwraca uwagę na różne elementy, co do których pojawiają się 
wątpliwości. W dalszej części recenzji chciałabym przedstawić pewne zagadnienia do 
dyskusji na obronie.

W klasyfikacji nadzorowanej kluczowe znaczenie mają wzorce. We wszystkich 
omawianych przypadkach obszary referencyjne wybierano wykorzystując Bank 
Danych o Lasach, następnie dzielono je na dwa zbiory: dane treningowe i walidacyjne. 
Takie podejście jest powszechnie wykorzystywane w klasyfikacji obrazów 
teledetekcyjnych z wykorzystaniem algorytmów maszynowego uczenia, gdzie 
klasyfikacje przeprowadza się wielokrotnie i na podstawie k-fold walidacji wybiera się 
najlepszy wariant.
Jednak generalnie w maszynowym uczeniu rozróżnia się 3 zbiory: treningowy, 
walidacyjny i testowy. Zagadnienie to pozostawiam do dyskusji na obronie.

https://towardsdatascience.com/train-validation-and-test-sets-72cb40cba9e7

Tak zwany zakłócający wpływ efektu topografii na obrazy teledetekcyjne, w tym na 
współczynnik odbicia drzewostanów jest znany (np. Influence of Topography on Forest 
Reflectance Using Landsat Thematic Mapper and Digital Terrain Data iasprs.org) lub Sentinel 2 
topographic correction -  Open Geo Blog tmy geoblog.com)).

Jak w tym kontekście można odnieść się do stwierdzenia z artykułu 3, strona 15:

„The strongest influence of the aspect was noticeable in RE1 in May—stands on slopes 
with an aspect of 100-150° had lower RE1 reflectance. During autumn, this influence of 
aspect on reflectance was not straightforward. Regarding slope, in general, stands 
located on steeper terrain were characterized by a higher reflectance, particulady 
during spring. ”

Podsumowanie

Konkludując, należy stwierdzić, że dysertacja magister Ewy Grabskiej-Szwagrzyk 
odpowiada w pełni wymogom formalnym stawianym rozprawom doktorskim oraz 
spełnia wymagania ustawowe (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.). Stanowi oryginalne 
rozwiązanie ważnego problemu naukowego, świadczy o dużej wiedzy Autorki z 
zakresu geografii i teledetekcji oraz o umiejętnościach niezbędnych do samodzielnego 
prowadzenia badań. Wnioskuję o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów 
postępowania.

https://towardsdatascience.com/train-validation-and-test-sets-72cb40cba9e7



