
Abstrakt 

 

Hlavním tématem disertační práce je hodnocení vlivu sociálněgeografické 

exponovanosti a dalších faktorů (přírodních: nadmořská výška, sklonitost, bodová 

výnosnost) na extenzifikační procesy využití krajiny Česka v období více než 160 let, 

1845–2010. Důraz je kladen také na související ztráty zemědělské a orné půdy, 

vzhledem k tomu, že zalesňování a zatravňování probíhalo v zásadě na úkor této půdy. 

Hlavní zdroj představuje „Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845–

2010)“, založená na katastrální evidenci. Jedná se tedy o detailní sledování zahrnující 

téměř 9000 tzv. srovnatelných územních jednotek. Hodnoceny jsou jak jednotlivé 

extenzifikační procesy, tak celková intenzita využití krajiny (pomocí koeficientu 

ekologické významnosti). Vzhledem k tomu, že většina území je stále ještě využívána 

jako zemědělská půda, zahrnuje práce také přehled vývoje vybraných ukazatelů 

intenzity zemědělství. Pozornost je věnována i širšímu kontextu proměn využití krajiny 

na evropské úrovni. 

Zásadní součástí práce je vytvoření modelů sociálněgeografické exponovanosti území 

Česka, které jsou srovnatelné s daty o využití krajiny v časových horizontech 1845, 

1896, 1948, 1990 a 2010. Jejich hlavními složkami jsou mikroregionální 

a mezoregionální sídelní exponovanost (poloha vůči střediskům osídlení příslušné 

úrovně), dopravní exponovanost (poloha vůči významným silnicím a železnicím) 

a hustota zalidnění. Hlavní předností detailních, prostorově explicitních modelů 

exponovanosti je, že zachycují vývoj exponovanosti v celém hodnoceném období, což 

v předchozích pracích zaměřených na dlouhodobý vývoj využití krajiny Česka ještě 

nebylo použito. Tyto modely však mohou posloužit i v jinak zaměřených výzkumech, 

např. k identifikaci dlouhodobých vnějších i vnitřních periferií a doplnit tak poznatky 

nejen geografických výzkumů periferních oblastí, případně je lze využít jako podklad 

při plánování regionálního rozvoje těchto území. 

Pomocí vytvořených modelů je možné ukázat na příkladu Česka platnost klasických 

teorií vysvětlujících zemědělské využití krajiny v různých obdobích: teorie diferenciální 

renty (přesněji diferenciální renty I, tj. kvality přírodních podmínek a polohy vůči 

centrům osídlení) a také Thünenovy teorie intenzity. Kvantitativní hodnocení založená 

na korelacích, vícenásobné lineární regresi a geograficky vážené regresi (která dokáže 



zohlednit specifika prostorových dat, zejména prostorovou autokorelaci 

a nestacionaritu) je doplněno interpretací hybných sil působících na „hlubších“ 

úrovních, tzv. přechodných a základních faktorů. Při tom byly využity také inspirativní 

poznatky z výzkumů sociálního metabolismu. 

Období po roce 1989 je v této práci věnována zvýšená pozornost mimo jiné kvůli 

podezření, že hlavní zdroj dat, katastrální evidence, v něm do určité míry ztrácel 

vypovídací schopnost, co se týče druhů pozemků – zejména po roce 2000. Pro toto 

období již jsou k dispozici další zdroje o zemědělském využití krajiny (LPIS, 

Agrocenzy a strukturální šetření), takže mohlo být provedeno jejich vzájemné srovnání; 

použita jsou také data krajinného pokryvu CORINE Land Cover. Následuje vysvětlení 

těchto rozdílů dosahujících 500–600 tisíc hektarů zemědělské půdy. Práci vhodným 

způsobem rozšiřují již publikované studie, podrobněji zaměřené na menší území 

v rámci Česka. 
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