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Oponentský posudek diplomové práce Ing. Hany Mrázkové na téma “Venkov - místo 
pro život? (Analýza venkovského společenství - případová studie: obec Křižánky)”.

Předložená diplomová práce zahrnuje 97 stran textu a 32 stran nečíslovaných příloh. 
Text je logicky členěn do 10 navazujících kapitol. Dále následují nečíslované kapitoly závěr, 
na čtyřech stranách textu je prezentován seznam použité literatury. Kapitoly jsou dále členěny 
do dvou hlavních částí, a to teoretická východiska, která se věnuje definicím, hodnotám a 
historickému vývoji venkovské krajiny, včetně nastínění teorie krajinného a komunitního 
plánování. Následuje přehled platných právních norem. Případová studie obsahuje základní 
charakteristiky šetřené obce, dále popis a statistické vyhodnocení sociologického šetření. 
Navazuje diskuze a závěr. Členění práce je vyhovující. Po formální stránce je téměř
bezchybná - s překlepy jsem se prakticky vůbec nesetkal, což je ve srovnání s jinými pracemi 
a vzhledem k počtu stran textu obdivuhodné a svědčí o velké pečlivosti autorky. 

Připomínky:
- Výjimečné překlepy však mohou způsobit nepřesnosti při dohledávání pramenů, např. 

str. 94, 23. řádek - Hendrych není P., ale J., jako Jan, ale v kontextu celé práce je tento 
překlep zanedbatelný.  

V úvodu je věčně a výstižně nastíněn rámec řešené problematiky a jsou objasněna 
teoretická východiska, ze kterých nutnost řešení zadání diplomové práce vychází. Autorka 
účelně komentuje obsah práce a zaměření jednotlivých kapitol. Uvádí zde cíle práce, které 
považuji vzhledem k současným problémům a problematice ochrany a tvorby venkovské 
kulturní krajiny za velmi vhodné a aktuální, nejen z perspektivy České republiky, ale i 
perspektivy evropské.
Připomínky:

- považuji z formálního hlediska zařazení výčtu cílů práce do úvodu za nevhodné. Pro 
větší přehlednost by měly být zařazeny a formulovány samostatně.

Definice a strukturalizace tezí a hypotéz je pochopitelná a výstižná. 
Bez připomínek. 

Třetí kapitola je věnována metodice práce. Kapitola se věnuje vlastní metodice práce, 
která se týká sestavování rešerše diplomové práce a stejně jako metodiky praktické části 
práce. Zde je detailně a pochopitelně popsán metodický postup sběru, zpracování a využití 
terénních dat. Dále jsou opět systematicky a logicky popsány metody vlastního 
sociologického výzkumu. Metodika práce je podle mne vhodně zvolená a pro účely práce 
dostačující.
Bez připomínek. 

Čtvrtá kapitola Venkov. V první části se autorce podařilo shromáždit ucelený soubor 
definic venkovského prostoru a venkovské, resp. kulturní krajiny. Autorka též naznačuje
hlavní problémy současného venkova. Vývoj venkovského prostoru. Pro účely práce 
postačující přehled informací o vývoji české venkovské kulturní krajiny s využitím různých 
pramenů. Kapitola venkov a jeho hodnoty se snaží definovat pozitiva (hodnoty)  a negativa 
současného venkova s uvedením do kontextu krajiny a venkovské krajiny s využitím různých 
pramenů.     



Připomínky:
- postrádám základní definice krajiny jako takové (např. dle zákona č. 114/1992 sb. O 

ochraně přírody a krajiny a další), jako vhodný úvod do kapitoly o definicích 
venkovské krajiny.

- str. 16, 2. odst., řádek 4.: datace neolitu 8 000 - 6 000 př.n.l. není zcela přesná (časové 
rozpětí se může minimálně lišit v podání různých autorů, např. 5 300 – 4 300 př.n.l. 
dle Löwa, Míchala, 2003. Krajinný ráz, Lesnická práce, str. 284

- str. 16 - 20: v podkapitole vývoj venkovského prostoru některé podle mne některé 
důležité prameny chybí, např. práce Lipského (2000): Sledování změn v kulturní 
krajině, Ústav aplikované ekologie ČZU, Kostelec nad Černými lesy, Löwa a Míchala
(2003) atd. nebo v případě Žďárských vrchů zcela neopominutelná kniha Sněžné a 
Sněžensko (Bártoň, 2002).

- účelné by bylo uvedení některých statistických dat o změnách land use, které by 
mohly vhodně doplnit uváděné textové informace

Pátá kapitola Regionální rozvoj je teoreticky obsáhlým úvodem do problematiky 
regionální politiky, regionálního plánování a managementu v podmínkách venkova. Autorka 
podává informace rovněž o této problematice v podmínkách EU - seznamuje se strukturální 
politikou EU, uvádí přehled jejich fondů, včetně iniciativ.

Bez připomínek. 

Kapitola šestá plánování ve venkovském prostoru. Uvedený přehled s popis 
jednotlivých forem krajinného a komunitního plánování rozsahem přesahuje požadavky této 
práce.

Připomínky:
- v úvodu by mělo být zdůrazněno, že pojem krajinné plánování není na rozdíl od 

ostatních uvedených termínů (např. územní plánování apod.) dosud legislativně 
zakotven.

- Autorka čerpá zejména z práce Skleničky (2003): Základy krajinného plánování. Tato
publikace je v oboru plánování krajiny velmi důležitým, ne však jediným zdrojem 
informací. Touto problematikou se zabývají také další autoři, např. Mackovič, 
Kyselka, Weber, apod.

Kapitola 7 související legislativní opatření. Velmi přínosná kapitola shrnující základní 
právní normy, které mají vztah k řešené problematice, včetně podkapitoly týkající se účasti 
veřejnosti. 

Bez připomínek.   

Kapitola 8 identifikace území zahrnuje obsažnou podkapitolu 1. Přírodní charakteristika 
území s ukázkami porovnání starých a nových fotografií pořízených ze stejného místa. Dále  
podkapitolu 2. Kulturně-historický vývoj a 3. Současný stav, zahrnující obsáhlý soubor 
informací se základními údaji o obci, vnějších vztazích, vnitřní situaci obce, demografické 
situaci, trhu práce, školství, rekreaci nebo kultuře a památkách apod. Následuje 4. podkapitola 
SWOT analýza s uvedením silných a slabých stránek a na ně navazujících příležitostí a 
hrozeb stavu a vývoje.



Připomínky:
- Str. 47, 48: k českým jménům druhů rostlin a živočichů by měla být uvedena také jména 

vědecká, která zde chybí.

Kapitola 9 Výsledky sociologického šetření. V rozmezí 15 stran se autorka zabývá 
popisem metodiky sběru, zpracování, analýzou a využitím dat získaných sociologickým 
výzkumem. Dále uvádí informace o počtu respondentů, jejich věkové struktuře, vzdělání, 
návratnosti dotazníků apod. Následuje popis výsledků, vyjádřených konkrétní otázkou a 
typem odpovědi, včetně počtu respondentů vyjádřeného procentickým zastoupením a místní 
lokalizací. 

Bez připomínek.

Kapitola 10 diskuze. Autorka velmi podrobně komentuje zjištěné výsledky práce. Uvádí 
název okruhu otázek, následuje podrobná diskuze k zjištěným skutečnostem a shrnutí. Tato 
část obsahuje velmi přínosná zjištění.

Připomínky:
- str. 88: sociologické šetření poskytuje cenná data. Ačkoliv lze 30% účast obyvatel 

starších 15ti let na dotazníkovém šetření hodnotit v daných podmínkách jako velmi 
dobrý výsledek, je nutné brát zjištěné údaje s rezervou. S autorkou je pak nutné 
souhlasit tvrdí-li, že výsledy nelze zobecnit na úroveň celé obce nebo dokonce celého 
venkova. 

Grafická stránka práce je postačující, fotografický (současné a historické forografie)
doprovod vhodně zvolený, popisky postačující. Ukázky mapových podkladů názorné. 

Připomínky:
- Zatímco v textu je determinace zájmového území vyčerpávající, graficky zcela chybí. 

Chybí přehledná mapka s vyznačením zájmového území v rámci ČR, popř. Evropy 
pro snadnější orientaci.   

- bylo by přínosné kromě uvedených podkladů uvézt další zásadní materiály používané 
jako podklady pro proces krajinného plánování, např. ukázky historických a 
současných leteckých snímků, dalších starých map, např. map Stabilního katastru 
apod.

Závěr. Autorka stručně shrnuje závěry práce. Teze a hypotézy definované v úvodu práce 
byly úspěšně potvrzeny nebo vyvráceny. Cíle diplomové práce, tedy sumarizace teoretických 
východisek problematiky rozvoje venkova a vytvoření komplexního souboru informací o 
území z pohledu území samotného a také společnosti byly splněny.

Shrnutí připomínek:

Formální připomínky
- chybí definice krajiny jako takové
- chybí přehledná mapka se zakreslením zájmového území pro snadnější orientaci
- postrádám více cizojazyčných titulů literatury a odkazy na zahraniční práce podobného 

typu
- podle mého názoru chybí i některé důležité domácí publikace týkající se oblasti, např. 

Bartoň, J. (2002): Sněžné a Sněženko. Sursum



Metodické připomínky
- díky nízkému podílu zúčastněných respondentů (30 % občanů obce starších 15ti let) 

narážíme na úskalí při zobecnění výsledků nejen na samotnou obec Křižánky, ale 
zejména do podmínek celého venkovského prostoru. S Tím souvisí problémy při 
ověřování tezí a hypotéz (definovány pro celý venkovský prostor), 

- chybí hlubší zdůvodnění výběru daného zájmového území (obec Křižánky), což by mohlo 
být např. v samostatné podkapitole v rámci kapitoly případová studie

- není zřejmá návaznost na jiné podobné studie u nás a v zahraničí (součást rešerše 
diplomové práce)

Otázky do diskuze:
- zdůvodnění výběru daného zájmového území (obec Křižánky) – proč bylo dané šetření 

provedeno právě pro tuto obec?
- Jaká je návaznost na obdobné studie řešené v podobných územích u nás (ostatní obce 

CHKO Žďárské vrchy nebo jinde) nebo v zahraničí? Bylo něco podobného řešeno jinde?

Závěr: Autorka předložila bezesporu velmi kvalitní práci. Po formální stránce je téměř
bezchybná. Styl psaní je stručný, pochopitelný a výstižný. Autorka používá přesnou odbornou 
terminologii. Struktura a členění kapitol je až na ojedinělé výjimky logické. Připomínky sice 
existují, nezpochybňují však zásadně kvalitu práce a mají spíše doplňující význam. 

Podstatným přínosem práce je její vhodné spojení materiální (vyjádřené strukturou 
krajiny a krajinně-ekologickými souvislostmi) a nemateriální podstaty krajiny včetně nutnosti 
studia obou těchto složek. Celkový přínos práce je značný, jak po stránce teoretické (vědecká 
přidaná hodnota), tak praktické v oblasti možnosti využití výsledků v praxi. Autorka zvládla 
sumarizovat velké množství literárních údajů jak o dané problematice tak rovněž o řešeném 
území. Dále prokázala, že ovládá metodiku sociologického výzkumu a je si vědoma jejich 
výhod a úskalí. Autorka má přehled o možnostech dalšího možného využití výsledků v praxi. 
V tom také spatřuji značný význam této práce: totiž jednoznačnou potřebu a využitelnost 
tohoto typu šetření v praxi jako podkladu v procesu plánování krajiny a nezbytného doplnění 
krajinně-ekologických analýz území.V prácí se ji podařilo splnit zadané cíle a provézt 
testování daných tezí a hypotéz ve smyslu jejich potvrzení nebo vyvrácení. Autorka tak 
jednoznačně projevila schopnost samostatné vědecké práce. Proto doporučuji práci po 
obhajobě při státní závěrečné zkoušce schválit.

Známkové hodnocení: 18 bodů (výborně) 

V Praze, 9.1. 2006 Ing. Jan Skaloš

Ahoj Ivane, 
vcera jsem poslal posudek Sarce a hance Mrazkove, dnes rano tobe. Byla to skvela prace, bylo tezke najit neco 

co by se dalo pripominkovat!!! 
Ty vis, ze nejsem sociolog, a tak jsem se zameril spise na formu, vedeckou kvalitu a krajinarsky rozmer. Navic 

znam Krizanky, a delal jsem diplomku, ktera se vztahovala ke Zdarskym vrchum, tak snad mam k tomu co rict. 
Snad to bude OK.
Ivane, tesim se na patek.
at vse jde, Honza




