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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.)
Text je velice solidní především v obecné části, kde je patrné velmi solidní teoretické zarámování
tématu na cca 20 stranách. To je velmi pěkný vstup do tématu. Autorka navíc pěkně strukturovala
celou studii, neboť teprve po tomto úvodu následují kapitoly zaměřené na výzkumné cíle, hypotézy
a metody výzkumu. Zde bych zdůraznil velmi podnětnou a kritickou diskusi o dříve využívaných
metodách hodnocení land use a vytvoření nového ukazatele, který v této tématice nebyl teamem
LUCC Czechia zatím využit. Text a grafika vyladěné, rozsah přiměřený tématu a způsobu jeho
uchopení. Práce využívá sedmi tabulek v textu, 31 snímků z terénu kromě toho dalších 41 příloh
v závěru práce. Autorka pracovala velmi samostatně, dokázala vždy při konzultacích překvapit
rozpracováním domluveného a k tomu ještě něco navíc.

Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické
podložení hypotéz aj.)
Jde o detailní hodnocení dvou modelových území a jejich porovnání s celkovými tendencemi změn
land use v Česku, resp. na Chebsku. Téma je geografické, zdaleka nejde jen o hodnocení změn land
use, ale modelová území jsou posuzována relevantně z různých úhlů pohledu a posuzována podle
obecných trendů změn využití krajiny Česka. Přitom autorka se zaměřila na hodnocení
srovnatelných územních jednotek Chebska a pomocí této analýzy vyplynula dvě cílová místa
výzkumu – hot spots. Na tato dvě místa autorka soustředila terénní výzkum v němž nejen
dokumentovala změny krajiny celou sérií fotografií, a k nim prováděla i rozhovory s pamětníky a na
základě takto získaných podkladů provedla celkové zhodnocení tématu.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.)
Solidní znalost české i zahraniční literatury jak z pohledu land use, tak z pohledu obecných trendů
modernizace společnosti a s jejími důsledky pro krajinné změny. Celkově je využito v DP 45 titulů
literárních a řada odkazů na webové zdroje. Autorka byla nucena prostudovat celou řadu pramenů
k zachycení specifik jednotlivých studovaných lokalit a v obtížném terénu najít místa odkud byly
realizovány snímky před 80 – 100 lety a tato místa znovu dokumentovat.

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.)
Metody používané v DP vycházejí ze zkušeností autorky při spolupráci v teamu LUCC, dobře je
využívá a dobře interpretuje výsledky. V závěru práce rozvádí srovnání dvou modelových území a
upozorňuje na další možné typy nové divočiny, které v modelovém území dokumentovala. Metodika
práce plně odpovídala cílům a je jak návrhem nového indexu a také způsobem grafického ztvárnění
docela originální.

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy)
Práce je velmi podrobná a autorka přitom dokázala většinou udržet nadhled nad detaily specifických
změn krajiny. Dobře zasazuje vlastní tématiku do geografického kontextu přírodního i sociálně
ekonomického vývoje Chebska a do trendů modernizace společnosti.

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.)
Dílčí hodnocení jednotlivých území je výborné, využití výsledků pro širší obecnější závěry je slušné.
Dosažené výsledky zasluhují publikování a tím rozšíří škálu prací zabývajících se vztahem společnosti
a krajiny v pohraničí. a umožní srovnání s podobnými pracemi celkové obecnější zhodnocení
dosažených výsledků.

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.)
Práce je dobře zpracovaná a doporučuji její publikační využití. Výsledky mohou být jak v obecné
poloze, tak v územním detailu využity pro zpracování modelových území projektu NAKI (Chromý,
Kupková). Také autorkou nově vytvořený ukazatel index proměny zasluhuje publikační pozornost!

Otázky k obhajobě
Vysvětlete prosím vaši spolupráci s panem Friedrichem, odsunutým Němcem z Libé.
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