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K posouzení byla předložena habilitační práce RNDr. Přemysl Štych, Ph.O. s názvem „Geograficko
geoinformační přístupy ve výzkumu změn využití krajiny". V souladu se zákonem o vysokých školách
(zákon č.

111/1998 Sb.) § 72 odst. 3 představuje habilitační práce soubor uveřejněných vědeckých

prací doplněný komentářem. Spis obsahuje tři úvodní části - první je teoreticko-metodologický vstup
do tématiky studia změn krajiny. Ve druhé kapitole autor popisuje hlavní výzkumné přístupy, na které
navazuje charakteristika přístupů studia land use a land cover a to jak z pohledu metodického, tak
z pohledu použitých datových zdrojů. Autor uvádí, jak se tyto přístupy postupně formovaly do
současného stavu a to v Česku, Československu i v zahraničí. Další část přináší zasazení autorova
vlastního výzkumu do kontextu dříve popsaných přístupů. Správně autor upozorňuje na „spatial and
temporal scale dependence". V následující závěrečné části se věnuje podrobným komentářům
k prezentovaným publikačním výstupům. Velmi vhodně každý komentář doprovází závěrečným
shrnutím, ve kterém formuluje konkrétní výsledky, nové poznatky a přínosy svého výzkumu
k celkovému

stavu

daného

vědeckého

tématu.

Poslední

část

je

souborem

vybraných

nejvýznamnějších studií autora.

Aktuálnost problematiky
Jedná se o velmi aktuální téma aplikace různých převážně geoinformačních přístupů při výzkumu land
use a land cover změn. Jedná se o téma mezioborové a v pravém slova smyslu i transdisciplinární. Pro
prokázání aktuálnosti zvoleného tématu odkazuji k využití úvodní kapitoly v habilitační práci (Balej

2012), ze které jednoznačně vyplývá dynamický nárůst vědecké publikační tvorby v časopisech
evidovaných ve vědeckých databázích při zadání klíčových slov land use či land cover. Zajímavá je i
analýza národnosti autorů a také významný rozvoj v čínské vědecké komunitě v posledních letech. Ne
nezajímavé jsou i aplikace 3d vizualizací (např. 3d Visual Nature Studio) či virtuální reality (např.
CAVE).

Formální stránka a zvolené metody vědecké práce
V úvodu si autor pokládá pět výzkumných otázek, na které odpovídá svými prezentovanými
publikacemi a mentáři v poslední části. Dané otázky směřují převážně k posouzení užití různých
geoinformačních přístupů, jejich výhod a naopak rizik, která s nimi jsou spojena. Čtvrtá otázka je

geografických časopisech.

Prezentované výstupy svou kvalitou také prokazují přijetí autora

mezinárodní vědeckou komunitou. Oceňuji nikoliv kvantitu článků, ale zejména jejich kvalitu, tedy
řazení do Q1. Autor zároveň přesvědčil, že je schopný vědecky pracovat jak samostatně, tak v širších
mezinárodních vědeckých týmech. Vzhledem k tomu, že habilitační práce odpovídá vymezení
uvedenému v § 72 odst. 3 zákona 111/1998 Sb.

navrhuji proto pokračovat v habilitačním řízení a

jmenování docentem doporučuji.
K případné diskusi při obhajobě práce: Nakolik autor vnímá predikční potenciál v jednotlivých
používaných metodických přístupech ke studiu land use a land cover a to včetně následného
aplikačního potenciálu, tedy možnosti konkrétního využití daných postupů v managementu, plánování
krajiny, případně v komunitním plánování?
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

V Ústí nad Labem dne 21. 5. 2018

