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Posudek vedoucího na diplomovou práci Kataríny Demkové:

Krajinný ráz v CHK0 Biele Karpaty

Diplomová práce K.  Demkové navazuje  na její bakalářskou práci.  Tématu krajinného  rázu
s regionálním zaměřením na krajinný ráz části Bílých Karpat (na slovenské straně pohoří) se
tak  diplomantka věnuje již  dlouhodobě.  Tomu  odpovídá i  množství  nastudované  literatury
české, slovenské i zahraniční. Téma krajinného rázu, metodických přístupů a dostupnosti dat
autorka osobně konzultovala na pracovištích CHKO Biele Karpaty, SAŽP v Banské Bystrici a
na TU Zvolen.

Rešerše   obsahuje   přehled   existujících   metodik   hodnocení   krajinného   rázu   (v ČR,   na
Slovensku i v zahraničí) se snahou o vystižení rozdílů v chápání a hodnocení krajinného rázu
mezi jednotlivými  autory.  Autorka  se  snaží  vypořádat  i  se  subjektivní  stránkou  hodnocení
kraj imého rázu.
Poznámka k citacím literatury:
Str.15: Meeus (1988) chybí v seznamu literatuy
Str.15: LÓw a kol. (1998) je v seznamu literatury uvedenjako LÓw (1998)
Str. 24: Mazúr a kol. (1980) je v seznamu literatury uvedenjako Mazúr a kol. (1982)
Str. 26: Salašová (2005) je v seznamu literatury uvedenajako Salašová (2006)

Fyzickogeografická  charakteristika  území  je  standardní,  s využitím  obecně  dostupných
podkladů. Vybrané území na jihozápadě Bílých Karpat zaujímá přes  100 km2 a bylo zvolené
tak,  aby  se  dalo  detailně  zvládnout.  Vzhledem  k omezené  velikosti  území  jsou  některé
charakteristiky přebírané  z celostátních zdrojů (Atlas  Slovenska) příliš hrubé  (např.  půdy),  i
když   z hlediska  orientační   informace   pro   účely   práce   dostačující.   S ohledem   na  téma
krajinného  rázu  je  Ď7zicko-geografická  charakteristika  vhodně  doplněná  také  o  stručnou
sociálně geografickou a demografickou charakteristikou.
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na  Slovensku.  Zahmuje  práci  v terénu  a  co  nejobjektivnější  diferenciaci  území  na krajinné
celky  a krajinné prostory.  Pro  každý  krajinný  celek  a krajinný prostor  byl  vytvořen výběr
charakteristických  znaků  primámí,   sekundámí  a  terciémí  krajinné   struktury,  které  jsou
přehledně  uváděny  v tabulkách.  Tyto  znaky  jsou  dále  v souladu  s metodikou  hodnocení
krajinného rázu hodnoceny podle významu, projevu a vzácnosti (ojedinělosti), z toho vyplývá
potom  naléhavost  a  stanovení  jejich  ochrany.  Do  metodiky  nebylo  zařazeno  hodnocení
krajinných metrik,  které je  velmi  náročné  a vyžadovalo  by  samostatnou  diplomovou nebo
disertační práci.

Výsledky.  V území byly vymezeny celkem 4  krajinné  celky  (KC)  a  s  krajinných prostorů
(KP). V názvech KC panuje nejednotnost, protože se v nich kombinuje land cover, typ reliéfii
a  místní  názvy.  Pro  název  by  bylo  vhodnější  volit jednotné  kritérium.  Protože  se jedná  o
členění jedinečné a ne typologické, každý KC a KP by měl mít svůj místní název vycházející
z místních jmen  (v případě je  KP je  to již  uplatněno).    Všechny  KP jsou  v souladu  s výše
uvedenou metodikou dokumentovány a vyhodnoceny v tabulkách, jejich znaky jsou dále opět
hodnoceny  v  tabulkách  s ohledem  na význam  a projev  (+,-).  Tato  část  tvoří  těžiště  vlastní
tvůrčí a celé diplomové práce.



Navazující    stanovení    stupně    ochrany   je    uŽ    velmi    stručné,    stejně   jako    navržená
managementová   opatření,   která   zůstávají   v obecné   rovině   a   nejsou   rozpracovaná   pro
jednotlivé KP a KC. Rozšíření této části by zřejmě již přesáhlo možnosti a rozsah diplomové
práce,  která  byla  zaměřena  přednostně  na  metody  hodnocení  krajinného  rázu  a  uplatnění
vlastního tvůrčího postupu ve zvoleném území.   Určité rozšíření a rozpracování tématu však
bude  možné  provést  v rámci  disertační  práce,  která  se  zčásti  bude  řešit  ve  stejném  území.
Další  rezervy jsou  v rozpracování  krajinných  metrik  -  některé  by  se  měly  rovněž  objevit
v disertační práci.

Literatura obsahuje  seznam 80 tištěných titulů + intemetové zdroje + mapové podklady +
databáze uvedené v Příloze 2.

Závěrečné hodnocení: Katarina Demková zpracovala obsáhlou, tvůrčí a kvalitní diplomovou
práci. Práce má komplexní krajinně ekologické resp. fyzicko-geografické zaměření. Autorka
při jejím zpracování prokázala dobrou orientaci v dílčích fyzickogeografických disciplínách,
orientaci   v literatuře,   schopnost   samostatné   tvůrčí   práce   terénní   i   teoretické.   Výsledky
diplomové práce mohou být vhodnou formou prezentovány na konferencích (např. CZ-IALE,
Venkovská krajina) a v odbomém tisku. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně
až ve]mi dobře.
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