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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Název práce: Atlas přeměny krajiny v oblasti Jezera Most 

Autorka bakalářské práce: Anna Kryndlerová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miroslav Čábelka 

 

Hodnocení práce: 

Hlavním cílem bakalářské práce Anny Kryndlerové bylo navrhnout a vytvořit atlas přemě-
ny krajiny v oblasti Jezera Most.  

Práce je tematicky rozdělena na geografickou a kartografickou část. V úvodu autorka de-
finuje cíle práce a vymezuje základní pojmy.  

V geografické části seznamuje se zájmovým územím a s vývojem krajiny v historických 
souvislostech. Zaměřuje se především na těžební činnost, její vliv na krajinu a na následnou 
rekultivaci v lokalitě. Provádí fyzickogeografickou a socioekonomickou analýzu území, ve které 
se soustředí na geomorfologické členění, geologické, půdní, klimatické a hydrologické poměry 
a faunu a floru. Dále pak na vývoj počtu obyvatel, strukturu a ekonomickou aktivitu obyvatel-
stva, dojížďku za prací a hospodářství. Tuto problematiku velice aktivně diskutovala  
s Mgr. Zdeňkem Boudným, který se uvedené problematice věnuje v rámci svého doktorského 
studia na PřF UK a byl konzultantem této práce. 

Kartografická část práce se zabývá samotnou tvorbou atlasu krajinného pokryvu oblasti 
v letech 1842, 1938, 1952, 1987 a 2021. Autorka představuje použitou metodiku. Provádí pří-
pravu kartografického projektu, přípravu dat, tvorbu map a konečné sestavení atlasu. Celá 
tato kapitola je dobře zpracovaná a jsou v ní podrobně rozebrány uvedené fáze tvorby atlasu. 

V kapitole „Výsledky a diskuze“ autorka shrnuje a popisuje hlavní procesy změn, které 
v krajině probíhaly v jednotlivých časových horizontech, a které ve své práci analyzovala a 
vizualizovala. 

Výsledný atlas je tištěnou přílohou práce. Jeho hlavní částí je pět chronologicky seřaze-
ných map, které zobrazují krajinný pokryv v uvedených časových horizontech. Autorka využívá 
standardní dělení typů krajinného pokryvu, které jsou v atlase zobrazeny barevnými plochami. 
V doplňujících textech jsou vysvětleny procesy, které v krajině mezi těmito lety probíhaly. 
Součástí jsou staré i srovnávací fotografie a graf zobrazující vývoj jednotlivých typů krajinného 
pokryvu v čase. Dále pak přehledová mapa zaniklých obcí a mapa současného území Jezera 
Most. Výtku mám k mapě s vývojem krajinného pokryvu v letech 1842-2021. Neznalý uživatel 
se těžko vyzná ve významu uvedených zkratek. Ty jsou sice vysvětleny na straně 6, ale vhod-
nější by bylo, aby byly uvedeny u příslušné mapy. 

Celkově se však jedná se o tematicky, kartograficky i graficky vydařené dílo, které obsahu-
je vedle samotných map přiměřené množství textů, fotografií a grafů. Atlas je vytvořen ve 
formátu A4 a má 27 stran. Čtenář v něm najde informace nejen o tom, jak se v minulosti mě-
nilo využití krajiny v oblasti Jezera Most, ale i o hybných silách, které tyto změny způsobily. 
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Anna Kryndlerová k celé práci přistupovala se zájmem a velmi aktivně. Problematiku čas-
to konzultovala jak s vedoucím, tak i s konzultantem práce. Veškerá podkladová data si sama 
zajistila, odcitovala a jejich seznam uvedla na konci práce.  

Předložená bakalářská práce je srozumitelná a stejně jako studijní obor autorky, propoju-
je obory geoinformatiku, kartografii a (sociální) geografii. Svým tématem, obsahem a charak-
terem splňuje požadavky, které jsou kladeny na bakalářskou práci na oboru Sociální geografie 
a geoinformatika. Autorka pracuje v textu často se zdroji, jejichž seznam je uveden na konci. 
Text je psán velmi čtivě bez větších překlepů a chyb a je vhodně doplněn obrázky.  

 

Práci hodnotím jako zdařilou, doporučuji k obhajobě 

a hodnotím známkou výborně. 

 

 

 

 

 
V Praze dne 27. 5. 2022                 

Ing. Miroslav Čábelka 
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