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Bakalářská práce je zaměřena na změny v krajině a jejich kartografickou prezentaci formou 

tematického atlasu. Jde o téma dlouhodobě studované a pro účely bakalářské práce vhodné. Ve 

vztahu k zadání práce pozitivně hodnotím skutečnost, že bylo vybráno z hlediska změn v kontextu 

republiky mimořádné území v centrální části Mostecka.  

V práci se prolínají dvě roviny: jedna se týká spíše geografických aspektů území a jeho historie, 

druhá rovina se týká (tematické) kartografie. Jako oponent s ohledem na své odborné zaměření 

hodnotím především druhou složku, neboť správnost a relevantnost té první jsem schopen posoudit 

pouze z části. Ve struktuře práce se mezi těmito částmi přechází tam a zpátky, nicméně na 

srozumitelnosti a čtivosti jí to podle mého názoru neubírá. Text začíná obecnými koncepty 

týkajícími se krajiny, jejichž úplnost a správnost sice nejsem schopen posoudit, nicméně mě i tak 

mě zaujala na str. 13 kombinace spojení „v současné době“ se zdrojem z roku 1997. V následující 

kapitole věnované tematické kartografii některé části kapitole považuji za poměrně zbytečné, 

například diagramy a rastr nejsou v atlasu použity vůbec, resp. jen velmi okrajově, tudíž nedává 

smysl je zmiňovat. Poměrně absurdně pak působí kombinace zásady srozumitelnosti (popsaná 

v kapitole 3.5 a žádající mimo jiné jednoduchost legendy) a mapy v atlasu na str. 23, jejíž legenda 

tuto zásadu rozhodně nesplňuje. Ke kartografické teorii mohly být klidně zařazeny i úvodní části 

kapitoly 7, které popisují na teoretické úrovni tvorbu atlasu.  

Další části textu se věnují geografické charakteristice území, jeho historickému vývoji s důrazem na 

těžbu a rekultivace. Obecně podle mého názoru kapitola zachycuje vše podstatné, co by měl čtenář 

z pohledu základní historie oblasti vědět, aby bylo možné dát tyto informace do souvislosti se 

změnami krajinného pokryvu. K této části mám výhrady spíše drobnějšího charakteru. Například 

není pravdivé tvrzení na str. 26, že (kvůli těžbě uhlí) ze starého Mostu zůstal zachovaný středověký 

hrad Hněvín (o žádný středověký hrad nejde, ten byl zbořen už po konci třicetileté války z naprosto 

jiných důvodů a současná podoba je romantická replika z konce 19. století) či na informace na str. 

29, že během likvidace starého Mostu zanikla většina architektonických památek, zachován byl 

pouze kostel Nanebevzetí Panny Marie (zůstal minimálně také kostel sv. Ducha, pokud nepočítáme 

i architektonicky zajímavé vily v oblasti ulice Jana Žižky). Podobných formulačních nepřesností by 

se našlo více.  

Následující kapitola se týká tvorby atlasu. V ní autorka (v práci na str. 35) uvádí, že má 

s problematikou „seznámit širokou veřejnost“. Domnívám se, že při tvorbě atlasu s tímto účelem by 

bylo přinejmenším vhodné doplnit použité kartografické vyjadřovací prostředky a zejména popis. 

Mapy zachycující stav krajinného pokryvu používají v kontextu oboru LU/LC standardní 

vyjadřovací prostředky (barevné plochy), ale i regionu Mostecka slušně znalého čtenáře, za kterého 

se autor posudku považuje, činí problémy mapy zasadit do kontextu textu práce. V textu práce se 

totiž operuje s celou řadou místních názvů, které už jsou z převážné části zaniklé, a které by bylo 

přinejmenším vhodné do mapy daného časového období (případně jiné souhrnné mapy) zařadit. 

Čtenář atlasu se tak nedozví, kde je Kočičí vrch, doly Evžen,  Richard a Venuše (zmiňované na str. 

27 textu práce), Severní svahy, Rudolická, Pařidelská a Střimická výsypka, Nové pole, Pařidelský 

lalok a Konobržský lalok (o nichž je řeč na str. 31) či doly Julius I a II a důl Jan zmiňované na str. 

41 či Kostelní hřbitov zmíněný na str. 42 (byť ten lze najít aspoň na současných mapách). 

V předložené podobě mapy stavu krajinného pokryvu působí spíše jako datové náhledy (byť 

bezesporu precizně provedené) vektorizace ploch spíš než jako kartografické dílo. Jména by bylo 

možné uvést také na mapě na str. 18, která je spíše prázdná a kam by se s ohledem na její zaměření 

slušelo doplit alespoň hranice katastrálních území, protože v totálně překopané krajině představují 



jediný (i když jen virtuální) prvek umožňující alespoň trochu identifikovat ze starých map polohu 

zaniklých objektů  v současné krajině. 

Pozitivněji lze hodnotit mapu Území Jezera Most. Je škoda, že mapa není doplněna vrstevnicemi, 

protože z ortofota si čtenář ani rámcovou představu o reliéfu v území neudělá, byla by patrnější jeho 

například jeho bezodtokost, charakter morfologicky zajímavých sukcesních ploch atd. [1] Co 

znamená na této mapě oranžová plocha, která není v legendě? Za vyloženě problematickou pak 

považuji mapu Vývoj krajinného pokryvu v letech 1841–2021. Jednak jsou použité kartografické 

vyjadřovací prostředky nepřehledné (odlišitelnost odstínů barev, neuspořádaná legenda), jednak 

dílo principiálně nedává smysl z toho důvodu, že zachycuje stav před těžbou a pak až po těžbě. [2] 

Lze tak opravdu tvrdit, že plochy „beze změny“ byly opravdu v uvedeném období beze změny? [3] 

Mohla by pro účely obhajoby autorka lokalizovat (=říci, kde jsou) a popsat (=říci jejich kategorii, 

případně zastoupení těchto kategorií) plochy, které byly opravdu stabilní, tj. ve všech sledovaných 

obdobích tam byla stejná kategorie krajinného pokryvu? Jakou tyto plochy zabíraly část 

sledovaného území? Je vhodné zmínit, že autorka si byla uvedeného problému vědoma, což 

částečně zmiňuje na str. 42. Další drobností z hlediska atlasu je použití nevhodně generalizovaných 

dat a kartografického zobrazení pro území Česka v přehledové mapě na str. 7 atlasu. 

Výhrady mám rovněž ke kapitole Výsledky a diskuze, která – ač má slovo diskuze v názvu – diskuzi 

vůbec neobsahuje. Z hlediska kartografie bych zde očekával srovnání s existujícími atlasy LU/LC 

(ne nutně týkajících se Mostecka), případně naopak s regionálními zdroji (například s mimořádně 

zdařilou aplikací Most do minulosti vytvořenou a provozovanou GIS oddělením mosteckého 

magistrátu). 

Co se týká formální stránky práce, překlepů a pravopisných a stylistických chyb je jen minimum. 

Čitelnosti práce by přispěly obrázky; nenašel jsem v textu ani jeden. Rovněž formální stránku atlasu 

lze spíše pochválit, byť bych volil pro text poněkud menší písmo, aby dílo nepůsobilo jako slabikář. 

Celkově lze shrnout, že práce představuje poměrně slušný exkurz do minulosti Mostecka, 

podložený pro účely bakalářky adekvátním množstvím užitečné geoinformatické práce, 

nedotaženou kartografií a údaji o historii bez větších faktických chyb. Práci též prospělo, že autorka 

(stejně jako oponent) z této oblasti pochází, má k ní vztah a lze předpokládat, že ji minimálně do 

jisté míry zná. Z uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení mezi 

výborně a velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 

Otázky k obhajobě jsou průběžně v textu posudku, očíslované v hranatých závorkách před otázkou. 

Nad rámec nich bych se ještě zeptal: 

[4] Jak se autorka vypořádala s plochou plaviště popílku Venuše? V roce 2021 ji má vedenou celou 

jako vodní plochu, což asi není úplně správně (podle ortofota ČÚZK z 11. 5. 2021 západních 

zhruba 13 ha netvoří voda, ale kužel stékajícího popílku), respektive minimálně není konzistentní se 

stavem v roce 1987, kdy byl takový kužel (byť v jiné části lokality) v mapě zachycen jako ostatní 

plocha? Nakolik taková nejistota ovlivní celkové procentuální rozložení krajinného pokryvu 

v území? 
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