
Oponentský posudek disertační práce Robina Rašína na téma 

Krajina česko-rakouského pohraničí: vývoj a dědictví 

 

 

Disertační práce Robina Rašína se při hodnocení krajiny česko-rakouského pohraničí vydává 

dvěma směry. 

 

Cílem prvního směru je na základě pozitivistického přístupu hodnocení krajiny s využitím dat 

o makrostruktuře ploch (databáze LUCC Czechia) pro úroveň katastrů vyhodnotit vývoj 

struktury využití ploch v oblasti celého česko-rakouského pohraničí v období 1948–1990, kdy 

hranice oddělovala dva rozdílné společensko-politické systémy bipolárně rozdělené Evropy. 

Záměrem autora byla komparace vývoje na české a rakouské straně a identifikace hlavních 

hybných sil změn, analýza závislosti změn na vzdálenosti od státní hranice, resp. železné 

opony, a hodnocení závislosti vývoje krajiny na obou stranách hranice na přírodních 

podmínkách. 

 

Druhý směr si klade za cíl s využitím podrobných kartografických podkladů – císařských 

otisků map stabilního katastru z let 1821/1823 a ortofot z roku 2005 pro zájmová území 

Valticka a Vitorazska analyzovat změny ve využití ploch a krajiny v tomto období, porovnat 

vývoj na české a rakouské straně, zhodnotit vliv přírodních podmínek. Vhodným doplňkem je 

vyhodnocení vlivu železné opony na vývoj dvou vybraných sídel Krabonoš a Úvaly u Valtic. 

Především chce ale autor v těchto modelových územích řešit cíle spojené s výzkumem tzv. 

krajinného dědictví pomocí hodnocení stabilních/reliktních prvků v krajině. Tyto prvky chce 

autor nejen vymezit, ale také porovnat jejich vývoj na české a rakouské straně; klade si za cíl 

navrhnout metodu pro kvantitativní analýzu „reliktnosti“ ve struktuře krajiny. Pokud by se 

tento cíl podařilo naplnit, byl by to významný příspěvek ke zpřesnění definice a objektivizaci 

hodnocení dosud poněkud vágního termínu krajinné dědictví. 

 

Uvedené cíle jsou formulovány na základě rozsáhlé úvodní teoreticko-metodologické části, 

v níž se autor s velkým přehledem věnuje podrobnému nastínění vývoje vědecké disciplíny 

hodnocení změn využití krajiny. S kritickým přístupem, který vychází z detailních znalostí 

širokého spektra velkého množství dostupných literárních zdrojů v několika jazycích, 

zpracoval autor přehled škol, metod, přístupů hodnocení výzkumu změn krajiny, který je tak 

detailní a rozsáhlý, že by si zasloužil samostatnou publikaci. Zajímavá je například snaha 

autora o sjednocení definic termínů land use a land cover. V určitém kontrastu 

k pozitivistickému přístupu hodnocení vývoje krajiny a jejího využívání se autor opět velmi 

orientovaně a s kritickým nadhledem věnuje dále v úvodní teoretické části humanisticky 

orientovaným přístupům k výzkumu krajiny – konceptům paměti krajiny a krajinného 

dědictví. Tyto koncepty jsou zároveň druhým teoretickým východiskem práce, které je 

využito při hodnocení krajinného dědictví v modelových územích. 

 

K teoretické části se chci zeptat, proč se autor domnívá, že družicové snímky nelze uplatňovat 

při hodnocení změn krajiny na všech měřítkových úrovních (s. 39)? 

 

Stanovení hypotéz práce následuje až po další teoretické části, v níž se autor věnuje přehledu 

vývoje zemědělství a zemědělské politiky Československa/Česka a Rakouska v průběhu 19. 

a 20. století. Autor v této části vychází z předpokladu, že se zemědělství významnou měrou 

podílí na formování podoby současné české i rakouské krajiny, uvedena je například 

produkční specializace oblastí, zánik tradiční zemědělské mikrostruktury na úrovni katastrů a 



další, které autor potom využívá i v diskusi k rozboru možných příčin zjištěných změn – tzv. 

driving forces. 

 

Samotné formulace hypotéz vycházející z cílů a teoretické části včetně přehledu vývoje 

zemědělství mohou připadat čtenáři poněkud komplikované a zdlouhavé. Avšak tento dojem 

autor vyvrací v závěru práce, kdy se mu daří jednotlivé hypotézy poměrně jednoznačně 

a jasně potvrdit nebo vyvrátit. 

 

K tomu přispívají mimo jiné i vhodně volené metody analýzy v jednotlivých částech práce. 

Přestože kapitola Metodika netvoří samostatnou část práce, jednotlivé použité metody, které 

jsou vzhledem k bipolárnímu charakteru práce včleněny do kapitol charakterizujících zájmová 

území, v prvním případě celé česko-rakouské pohraničí a ve druhém případě modelové oblasti 

Valticka a Vitorazska, jsou popsány jasně a stručně, což je v tomto případě přínosem. 

 

V první části – při hodnocení makrostruktury vývoje využití ploch v oblasti celého 

pohraničí – kladně hodnotím, že autor zvolil pouze omezený počet ověřených ukazatelů, které 

jsou z hlediska vypovídací schopnosti vhodné a dostačující. 

 

Při zpracování dat ve druhé části práce bylo odvedeno velké množství manuální práce při 

vektorizaci a je zřejmé, že, ač by to analýze zcela jistě prospělo, nebylo v silách autora 

zvektorizovat data pro takto rozsáhlá území pro další časový horizont, resp. horizonty. 

 

Pokud se týká volby ukazatelů pro analýzu, nápaditý a k hodnocení procesů slučování ploch 

v krajině obecně použitelný je autorem navržený index scelenosti, který v procentech 

vyjadřuje podíl z celkové rozlohy orné půdy, který pokrývají pole o dílčí rozloze větší než 

2 ha. 

 

Při analýze krajinného dědictví byla jako jeden z ukazatelů hodnocena délka stabilních hranic 

(parametr slovně definovaný na straně 102). Připadá mi, že autor poněkud směšuje 

fragmentaci krajiny (délku hranic vztaženou k ploše) a stabilitu hranic, která by měla být 

definována jako podíl nezměnivších se hranic na počátečním stavu (délka a topologie). 

Prosím autora o diskusi k tomuto bodu. 

 

Pokud se vrátíme k samotné charakteristice zkoumaných oblastí, lze říci, že je zpracována 

s nadhledem, že území jsou představena z důležitých úhlů pohledu a v důležitých 

souvislostech. Česko-rakouské pohraničí je v souladu s přírodními podmínkami logicky 

rozčleněno na tři části, jejichž vývoj je srovnáván na obou stranách hranice i přes hranici. 

Vhodně s ohledem nejen na rozdílné přírodní podmínky, ale i další faktory, například zařazení 

části Valticka na soupis UNESCO, jsou vybrány modelové oblasti Valticka a Vitorazska pro 

detailní analýzu. 

 

Výsledková část je postavena na podrobném a jasném komentáři k tabulkám, kartogramům a 

mapám, přičemž v závěru každé dílčí podkapitoly hodnocení jsou shrnuty nejdůležitější 

výsledky. K některým zajímavým, dá se říci až překvapivým výsledkům, se vrátím v otázkách 

pro autora dále v posudku. 

 

Silnou stránkou práce je stylistická i znalostní úroveň kapitol se souvislým tokem textu. To se 

kromě již zmíněného metodologicko-teoretického úvodu ukázalo i v kapitole Diskuze a 

v závěrech práce. V diskusi se autor kromě hledání možných příčin jednotlivých změn vrací 

kriticky k některým méně očekávaným výsledkům, konfrontuje je s jinými autory a snaží se 



objasnit jejich možný původ, případně navrhuje jejich další ověření. V závěru autor hodnotí 

dosažené výsledky v konfrontaci s cíli práce, vyjadřuje se ke všem hypotézám a uvádí, v čem 

vidí největší přínosy práce. 

 

K části výsledků, diskuse a závěrů bych měla následující připomínky a dotazy: 

 

1) Velmi překvapivý je závěr, který říká, že ve vývoji struktury využití půdního fondu 

v příhraničních zónách se neprojevil vliv přítomnosti státní hranice (s. 120). Dá se 

tedy říci, že se přes vhodnou volbu časového horizontu pro analýzu neprojevil (ani na 

české straně) vliv železné opony (při analýze dat databáze LUCC)? Nemůže být tento 

výsledek ovlivněn konkrétní volbou hranic zón ve vzdálenosti 10, 20 a 30 km od státní 

hranice? Neprovedl autor pokus, v němž by byly zóny jinak široké s cílem zjistit, zda 

výsledky nebudou jiné? Domnívá se autor, že použitá metoda hodnocení je k tomuto 

účelu vhodná? Nedala by se nalézt jiná metoda, která by toto tvrzení potvrdila či 

vyvrátila? Jak s tímto závěrem korespondují výsledky zjištěné analýzou katastrů 

Krabonoš a Úvaly u Valtic? 

 

2) Jak autor sám uvádí na s. 122, při porovnání vývoje struktury půdního fondu 

v modelových územích Valticka a Vitorazska a celého pohraničí, není možné 

srovnávat dva rozdílné časové horizonty. Proč autor k tomuto hodnocení nevyužil 

i v případě modelových území pro podrobnější časové rozlišení databázi LUCC 

Czechia? 

 

3) Závěry o nezávislosti celkového zastoupení stabilních ploch na převládajícím 

zemědělském využití krajiny a na působení obecných i specifických faktorů (strana 

154) považuji do určité míry za odvážné. Nemůže být tento výsledek ovlivněn 

například malým počtem analyzovaných časových horizontů? 

 

4) Jak by autor pro potřeby disertační práce definoval pojem „krajinné dědictví“? 

Zejména pokud se týká časového hlediska. Ptám se v souvislosti s tvrzením autora, že 

„uspořádání a struktura české krajiny má daleko menší potenciál pro to, aby na ni bylo 

nahlíženo jako na formu dědictví“ (viz s. 155), které je uváděno na základě zjištění, že 

v české krajině je méně reliktních hranic než na rakouské straně. To je ale také 

dědictví – dědictví kolektivizace. 

 

Ještě je třeba se vyjádřit k formální stránce práce. Ta je zcela na požadované úrovni, 

s minimem chyb, autor vhodně vkládá výsledkové materiály (obrázky, tabulky, grafy a mapy) 

do textu. Překvapuje mě ale, že v práci není anglický ani český abstrakt. 

 

Velice rozsáhlý a téma dostatečně reprezentující je seznam použité literatury. Doplnit 

a v práci uvést by se daly snad pouze odkazy na některé internetové prameny, které publikují 

výzkumné aktivity v oblasti studia krajiny – např. NASA Land-Cover and Land-Use Change 

Program (http://lcluc.umd.edu/) nebo GMES projekt GEOLAND (http://www.gmes-

geoland.info/). 

 

Pokud se týká estetické a technické stránky příloh, především map, většina z nich je na dobré 

úrovni, bez chyb. Poznámku mám k mapám na obrázcích číslo 40–47 a 54, 55 – domnívám 

se, že by bylo vhodné v těchto mapách vizualizovat i hranice jednotlivých pozemků, zejména 

orné půdy a trvalých travních porostů. Prostorový vzorec, především velikost a tvar těchto 

pozemků bez hranic nejsou zřejmé. U map na obrázcích číslo 44–47 chybí legenda. Co 

http://lcluc.umd.edu/
http://www.gmes-geoland.info/
http://www.gmes-geoland.info/


představují například na obrázku č. 44 modré, červeně ohraničené objekty? Pro kartogramy, 

kde je znázorněn podíl lesních ploch (např. obrázky č. 28 a 29), by bylo vhodnější volit 

odstíny zelené, ne červené barvy. Barevné odstíny u obrázku č. 30 pro 4. a 5. kategorii jsou na 

hranici rozlišitelnosti. 

 

Závěrem lze říci, že autor si v úvodu stanovil poměrně náročné cíle, které se mu s pomocí 

propracovaného teoretického vstupu do problematiky, volby vhodných datových zdrojů 

a metod analýzy podařilo splnit. Vedle kvalitně zpracovaných kapitol teoretických 

a syntetických lze ocenit i to, že autor dokázal s pomocí nástrojů GIS zpracovat technicky 

založenou analýzu s využitím moderních přístupů, které umožnily postavit závěry na 

výsledcích analýzy primárních/tvrdých dat. Práce nepostrádá kritický přístup k výsledkům a 

nadhled svědčící o orientaci v tématu, nechybí jí novátorské přístupy, přínosné výsledky. Lze 

říci, že autorovi vědecká práce nečiní problém. 

 

Disertační práce Robina Rašína je jistě přínosem ke studiu pohraničních oblastí a vývoje 

krajiny ve středoevropském prostoru v kontextu některých dějinných událostí a dalších 

důležitých faktorů. Naznačený postup vedoucí k identifikaci a analýze vybraných stabilních 

prvků krajiny je výzvou a významným příspěvkem do diskuse o dalším směřování konceptu 

paměti krajiny a krajinného dědictví, ale zároveň také podnětem pro praxi managementu a 

ochrany krajiny. 

 

Na základě výše uvedených závěrů doporučuji disertační práci Robina Rašína k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 16. května 2010    RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 


