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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Změny funkcí a využití ploch v modelových územích Česka 

Autor práce: Bc. Zdeněk Boudný 

 

1. Obsah práce 

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.) 

Cíl práce a výzkumné otázky jsou přiměřeně stanoveny v úvodu práce a následně též v samostatné 

kapitole. Práce má výrazně analytický charakter, když se zaměřuje především na poznání 

dlouhodobých proměn využití ploch ve vybraných modelových územích v Česku. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autor při zpracování práce využil především díla tuzemských autorů, což je ale pravděpodobně dáno 

celkovým zaměřením práce a její koncepcí vycházející z již ustálených postupů používaných při 

výzkumu využití ploch v Česku, rozvíjených zejména v týmu vedoucího práce. Postrádám kritičtější 

přístup k v práci odkazované literatuře, kdy zejména tzv. teoretická část má spíše charakter 

přehledu, nikoli diskuze. Postrádám také odkazy na některé tuzemské i zahraniční studie zabývající 

se problematikou změn krajiny v obecné rovině. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Postup zpracování práce je představen dostatečně. Autor vycházel z celé řady různorodých zdrojů i 

informací, které však v práci nejsou využity vyváženě. V metodice práce je např. zmíněno pořizování 

srovnávacích fotografií či rozhovorů, způsob jejich získání a využití je ovšem představen pouze velmi 

nejasně. Autor k různým zdrojům informací přistupuje nevyváženě a k některým zcela nekriticky, 

když např. pohlednice a fotografie podle něj přesně zobrazují stav dané krajiny v určitém časovém 

období. Celkové úrovni práce by patrně prospělo, pokud by autor věnoval větší pozornost i 

některým studiím zabývajícím se metodikou výzkumu změn krajiny obecně. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce je zpracována velmi podrobně a precizně, což ostatně odpovídá zaměření 

práce na analýzu proměn krajiny ve vybraných modelových územích. Vlastní text práce je doplněn 

obsáhlými autorem zpracovanými grafickými a mapovými přílohami. V této části práce se však také 

projevuje její určitá popisnost daná možná až přílišným důrazem na prezentaci kvantitativních údajů 

o využití ploch ve studovaných modelových územích. 
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce jsou v podstatě představeny ve dvou na sebe navazujících samostatných kapitolách. 

Empirické poznatky zjištěné vlastním výzkumem jsou shrnuty dostatečně. Postrádám ale jasnější 

zdůraznění obecnějšího přínosu práce a kritické zhodnocení jejího významu pro studium proměn 

krajiny Česka. Závěr by měl obsahovat alespoň pokus o zobecnění získaných poznatků, resp. 

zhodnocení získaných poznatků ve vztahu k možnostem jejich využití při řešení obecnějších 

problémů. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce má celkový rozsah 108 stran (bez příloh) a patří tedy spíše mezi práce obsáhlejší. Práce je 

jasně a přehledně strukturovaná, bez výraznějších formálních nedostatků. Vyzdvihnout lze 

především nadstandartní kvalitu obsáhlých mapových příloh. Určité výhrady lze vyjádřit k řazení 

některých dílčích kapitol, kdy např. cíle práce mohly být představeny přímo v jejím úvodu. Patrně 

také neexistuje vážný důvod k častějšímu používání termínu „land use“ namísto v názvu práce 

uvedeného „využití ploch“. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

I přes určité nedostatky je předkládaná práce zpracovaná poctivě a relativně kvalitně. Postrádám 

ovšem kritické zhodnocení jejího přínosu a významu pro výzkum proměn krajiny Česka, resp. 

formulaci obecnějších závěrů. I přes uvedené výhrady se domnívám, že Zdeněk Boudný postupoval 

při zpracování diplomové práce svědomitě a snažil se splnit nároky kladené na tento typ prací. Práci 

proto doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Ve své práci využíváte již z velké části ustálené a prověřené postupy výzkumu a interpretace proměn 

využití ploch, včetně výzkumu v modelových územích. Můžete prosím stručně shrnout, v čem 

spatřujete hlavní přínosy své práce, resp. stručně charakterizovat její význam pro výzkum proměn 

využití ploch v obecnější rovině? 

Můžete blíže upřesnit způsob získávání, úlohu a přínos pořizování srovnávacích fotografií a 

rozhovorů pro Vaši studii, pokud jste je prováděl? Jaký je vztah poznatků získaných těmito postupy 
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k informacím získaným rozborem statistických a mapových podkladů? 

 

Datum: 29. 8. 2018 

Autor posudku: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. 

Podpis:  


