
Posudek na disertační práci Robina Rašína „Krajina česko-rakouského pohraničí -  

vývoj a dědictví“ obhajované na KSGRR PřF UK v Praze 31.5.2010. 

 

Disertační práce je rozsáhlá, má 187 stran, další strany tvoří ještě přílohy. Vlastního 

textu je asi 150 stran (včetně do textu zařazených tabulek, grafů a map), 25 stran je věnováno 

literatuře! Formální stránka práce je přijatelná, autor často pracuje s poznámkami pod čarou, 

které jsou někdy až příliš rozsáhlé. V práci je také několik „rámečků“, jejichž smysl zařazení 

jsem nepochopil a jejichž obsah nemá přímou vazbu na cíle disertační práce. Texty nejsou 

někdy dobře rozčleněny do odstavců – je zde několik stránek úplně bez takovéhoto členění. 

Provedení map, grafů a tabulek je kvalitní, všechny přílohy mají potřebné parametry. 

Práce zaměřená na kulturní dědictví a paměť krajiny by měla alespoň v příloze obsahovat 

fotografie. Jazyková a stylistická stránka práce je dobrá, práce je čtivá. 

Cíle práce. Autor chce v česko-rakouském přeshraničí (30 km pás na obě strany 

hranice, tento pás navíc ještě rozděluje na 10 km zóny) poznat pomocí změn souhrnných 

hodnot druhů pozemků v katastrálních územích vývoj krajiny od druhé světové války do roku 

1990. Dalším cílem je poznat změny v land use/cover ve dvou vybraných modelových 

územích – část Vitorazska a Valticka - od první poloviny 19. století do současnosti. Vedle 

těchto analytických cílů chce autor také rozpracovat obecnou problematiku land use changes, 

hodnocení zachování kulturního dědictví v krajině a zachování paměti krajiny. Cíle jsou 

srozumitelné, problematika kulturního dědictví v krajině (krajinného dědictví)  a paměti 

krajiny je ale složitá a komplexní a tyto cíle bude obtížné v analytické rovině naplnit, což se 

také potvrdilo. Struktura práce vychází z těchto cílů, má logické členění a je vyvážená. 

Autor cituje obrovské množství literatury (25 stran literatury). Je otázkou, zda je nutný 

tak velký rozsah, zda někdy nejde o literaturu povinnou (je třeba ocitovat důležité persony), 

zda je nutné citovat literaturu o rybnících v Polabí, o změnách krajiny ve Španělsku, Grónsku, 

Oregonu, nebo o urban sprawl v New  Jersey. Možná se literatura mohla rozdělit na hlavní a 

doplňkovou. Většina literatury je v angličtině. Schází publikace věnované regionům česko-

rakouského přeshraničí vzniklé v těchto regionech (existují velmi zajímavé publikace a 

časopisy vydávané hlavně rakouskými institucemi v rakouském pohraničí). Překvapuje mne 

výskyt pouze dvou titulů, jejichž autorem či spoluautorem je Robin Rašín. 

K teorii práce. Autor uskutečnil rozsáhlé a poměrné kvalitní teoretické úvahy o land 

use, land cover, o sociálních, ekonomických, kulturních a přírodních hybných silách změn 

land use/cover, o toponymech, o problematice krajinného dědictví a paměti krajiny. Schází mi 

vazba na problematiku krajinného rázu. Autor upozorňuje, že vedle tvrdých dat pocházejících 

z databází pozemkových, nebo odvozených z leteckých a družicových snímků, existují data 

měkká, zjištěná na základě subjektivního vnímaní a dotazování. Takováto data ale autor 

nakonec nepoužíval. 

K výběru a členění analyzovaných území. Jak jsem již uvedl, autor uskutečnil výzkum 

land use changes v přeshraničním česko-rakouském pásu širokém 60 km v celém úseku této 

státní hranice. Tento pás rozčleňuje do 10 km pruhů (zón) od státní hranice a také do tří 

oblastí – západní, střední a východní. Západní část by podle mne měla být rozčleněna na dvě 

části – na vrchovinnou a horskou oblast Šumavy a Novohradských hor a na rovinnou a 

pahorkatinnou oblast jižního Třeboňska a západního Novobystřicka (Vitorazsko). Je totiž 

rozmanitá, rozsáhlá, takovéto členění indikují i některé výsledky disertační práce. Detailní 

průzkum autor uskutečnil na Vitorazsku na Valticku. Možná, že mohlo být zvoleno vedle 

nížinného Valticka území horské (např. Novohradské hory). Připomínku mám také 

k vymezení modelového území Vitorazska – autor vybírá tu část Vitorazska, která byla silně 

ovlivněná urbanistickým rozvojem i těžbou štěrkopísků a má dopravně exponovanou polohu. 

Volil bych spíše severovýchodní část Vitorazska. 



K výběru „časových řezů“ a k některým postupům. Sběr dat byl jistě náročný, zvláště 

dat z rakouského území, máme s tím své zkušenosti. Škoda, že součástí práce nejsou v příloze 

primární data za katastrální území. Určitý problém vzniká tím, že autor začíná s údaji z roku 

1948/49, kdy už na české straně došlo k určitým změnám v pozemkové struktuře i ve způsobu 

a přesnosti evidence. V mikro výzkumu Valticka a Vitorazska autor používá data z roku 1823 

(stabilní katastr) a z roku 2005. Je to hodně dlouhé období, které možná mohlo být rozčleněno 

ještě jedním časových řezem. Zpracování údajů je ale přehledné a dobře uskutečněné. Řešení 

otázek zachování krajinného dědictví a paměti krajiny autor nakonec zredukoval na analýzy 

tvrdých dat z Valticka a Vitorazska, dat o zachování stabilních ploch orné půdy a některých 

stabilních linií, uskutečňuje také dílčí analýzy velkosti některých plošek a délky některých 

linií. 

K vybraným výsledkům. Autor na základě údajů o změnách souhrnných hodnot druhů 

pozemků katastrálních území vyvrátil hypotézy o zásadně rozdílném vývoji krajiny na české a 

rakouské straně státní hranice, i hypotézy o tom, že největší takové změny proběhly blíže 

státní hranice (s výjimkami). Autor píše, že extenzifikace zemědělství v podhorských 

oblastech byla hlavní hybnou silou těchto změn jak na české, tak i na rakouské straně státní 

hranice, a že v Rakousku došlo hlavně ke změnám orná půda → louka + pastvina a v Česku 

hlavně orná půda → louka + pastvina a louka + pastvina a orná půda → les. Autor také zjistil, 

že v západní oblasti byly na české straně velké změny 10 až 20 km od státní hranice (takovéto 

zjištění jsme v Novohradských horách učinili také – Kubeš, Mičková, 2003 v čas. Ekológia, 

kdy předpokládáme odchod velkovýrobního zemědělství ze svažitých a drobných pozemků 

svahů Novohradských hor). Škoda, že autor nedoplnil analýzy land use také jednoduchými 

depopulačními analýzami.  

Jak je možné, že se autor dostává ke zjištění, že vývoj na české a rakouské straně 

nebyl až tak odlišný, když do druhé světové války měla krajina na obou stranách hranice 

podobnou strukturu a krajinný ráz, i osídlenost, a dnes při přejezdu státní hranice je tato 

krajina na první pohled tolik odlišná. Možná, že jsme až příliš ve vleku ideologických 

představ a že skutečné trendy změn souhrnných hodnot zastoupení druhů pozemků byly 

podobné. Myslím si ale také, že je třeba použitá vstupní data o struktuře druhů pozemků více 

očistit. Např. náletem dřevin zarůstající louka či pastvina v oblasti Cetvin v Novohradských 

horách není to samé co louka či pastvina na druhé straně hranice v Rakousku. Na české straně 

hranice jsme také zaznamenávali větší rozdíly mezi deklarovaným stavem a realitou.  

Připomínky bych měl také ke způsobu hodnocení rozmanitosti a jemnosti krajinné mozaiky. 

Velmi jednoduše a jednostranně byl také hodnocen krajinný ráz, resp. Zachovalost krajinného 

dědictví a paměti krajiny. 

Výsledné hodnocení disertační práce Robina Rašína vyznívá z mé strany kladně. Přes 

výše uvedenou kritiku hodnotím celkový přínos práce pozitivně a práci doporučuji 

k obhajobě. V  mých předchozích posudcích na disertační práce vypracované na KSGRR PřF 

UK jsem kritizoval skutečnost, že disertační práce byly sestaveny jako soubory článků a 

k nim připojený stručný komentář. Práce Robina Rašína taková není. Na druhou stranu by 

určité zestručnění a větší tématické sevření některých části práce bylo účelné. 

 

 

 

 

České Budějovice 10.5.2010    doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 

      vedoucí katedry geografie PF JU ČB 

 

 

 



 


