
Oponentní posudek na diplomovou práci Lukáše Kovalčíka: 
 
Porovnávanie zmien krajinnej štruktúry v Českej republike a na Slovensku 
po roku 1990  
 
 
Diplomová práce L. Kovalčíka má 91 stran (a to včetně 4 stran přílohy, která je svázaná 
spolu s textem a je to převzatá legenda CORINE Land Cover). Práce má odpovídající kvalitní 
úpravu, po formální i obsahové stránce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomové práce.  
Svým zaměřením diplomová práce rozvíjí aktuální problematiku současných změn, které 
probíhají v kulturní krajině Česka i Slovenska, jmenovitě změn v krajinné struktuře vlivem 
lidské činnosti.  
Malá připomínka k názvu práce: v něm jsou uvedeny změny v krajinné struktuře po roce 
1990, to je období trvající již 22 let, ale diplomová práce se zabývá pouze první dekádou po 
roce 1990, tedy časovým úsekem 1990-2000. Dnes jsme již o 12 let dále a samozřejmě by 
bylo lepší mít vývoj až do současnosti. Autor v textu uvádí důvody, proč se musel omezit 
pouze na zmíněnou dekádu 1990-2000, v názvu práce se však tato změna proti původnímu 
záměru analyzovat delší období neobjevila. Název tak vzbuzuje větší očekávání a neodpovídá 
přesně obsahu.  
 
Úvod práce je vcelku výstižný, stejně tak přiměřeně rozsáhlá rešeršní část nazvaná 
Teoretická východiska (kap. 2). Autor v ní nejprve s pomocí literatury vhodně definuje 
základní pojmy, s nimiž pracuje (krajina, krajinná struktura, heterogenita krajiny, krajinný 
pokryv). Dále se obšírně věnuje problematice změn krajinného pokryvu a metodám 
hodnocení těchto změn. Nejdelší rešeršní část 2.2 (Zmeny krajinnej pokrývky) zaujímá 18 
nečleněných stran, což je mnoho. Skládá se totiž ze dvou nesourodých částí: první větší část 
podrobně popisuje vývoj (změny) krajinného pokryvu se zaměřením na území Česka a 
Slovenska, ale i s přesahy do Evropy, po roce 1990, zatímco kratší druhá část (str. 29-32) 
vystihuje metodický aspekt sledování změn – různé přístupy vycházející ze zásadně odlišných 
datových zdrojů. Na závěr této teoretické části je zařazena podkapitola 2.4 Stanovení 
vstupních hypotéz, v níž se opakují některá fakta o vývoji krajiny resp. změnách krajinného 
pokryvu uvedená již v předchozí rešeršní části 2.2. Tato část mohla být zkrácená skutečně 
pouze na formulaci vlastních hypotéz, na druhé straně autora chápu, že hypotézy chtěl nějak 
zdůvodnit. Tato drobná výtka však nemění mé celkově pozitivní hodnocení rešeršní části, 
kterou považuji za fundovanou,kvalitně zpracovanou s využitím velkého množství relevantní 
české, slovenské i evropské a světové literatury.  
Přesto uvedu některé připomínky k této části. V jinak podrobné rešerši mi chybí jakákoliv 
zmínka o dramatické změně krajinného pokryvu v oblasti Tater po katastrofálním polomu 
v listopadu 2004. Slovenská, ale např. i polská geografická a krajinně ekologická komunita 
věnovala této události velkou pozornost a na téma změna krajinného pokryvu v důsledku této 
katastrofy byla publikována řada prací. 
Menší připomínky: 
  - Československá socialistická republika byla vyhlášena v souvislosti s novou ústavou v r. 
1960 (ne v r. 1948, jak se uvádí na str. 16)  
- citace EEA 10/2006, EEA 11/2006 (str. 18) je pro lepší dohledání v seznamu literatury lépe 
uvádět jako EEA 2006a, EEA 2006b            
- když se popisuje nárůst ploch (např. urbanizovaných ploch na území Nizozemí 2,16% - str. 
19), je třeba uvést, za jak dlouhé období k němu došlo (1990-2000 ?) a zda šlo o nárůst o 2,16 
% nebo na 2,16%   
- zkratka LUCC UK Prague (str. 29, 30) není uvedena v seznamu zkratek 



 
K části 3. Metodika: s ohledem na srovnatelnost výsledků byla použita již vyzkoušená 
metoda identifikace hlavních procesů změn krajinného pokryvu a již klasické (i když v Česku 
a na Slovensku stále málo používané) metody hodnocení (změn) krajinné struktury pomocí 
základních krajinných metrik. Zde je však třeba uvést, a výsledky to jednoznačně potvrdily, 
že ze 4 použitých krajinných metrik první 3 metriky spolu silně korelují.  Výsledky jsou 
samozřejmě poplatné omezení výchozích dat, jež vyplývá z metodiky  CORINE LC 
(rozlišovací schopnost, minimální velikost interpretované plochy 25 ha), ale to je mimo 
možnost autora. Naopak je tu jedinečná výhoda využití této jednotné databáze a její 
srovnatelnosti v rámci většiny Evropy. Opět je třeba jen konstatovat, že je škoda, že nebylo 
možné protáhnout vývoj aspoň do roku 2006. Pro srovnání, zda je možné procesy 
identifikované v diplomové práci na základě databáze CORINE LC (intenzifikace, 
extenzifikace, zalesňování, …) zjistit také jinými metodami a jak se výsledky liší, by nebylo 
špatné vzít dostupná statistická data land use, aktualizovaná každého čtvrt roku, a podívat se, 
co ukazují. 
 
Kapitola 4. Výsledky obsahuje grafickou a slovní interpretaci hlavních identifikovaných 
procesů změn krajinného pokryvu a změn heterogenity krajiny zvlášť pro území Česka a 
Slovenska. Překvapivé je zjištění, že proces intenzifikace zemědělské výroby zahrnuje i 
severní a severovýchodní Slovensko. Prostorově významnější je však proces extenzifikace, 
kde je největší soustředění logicky v krajině Oravy. Interpretace výsledků je většinou správná. 
Pouze v případě interpretace zalesnění v ČR se domnívám, že podle zákresu v kartogramu se 
ani tak nejedná o Krušné hory, nýbrž o Podkrušnohoří. Podobně jako na Ostravsku je to 
zalesnění ploch poznamenaných těžební činností. V Doupovských horách a Nízkém Jeseníku 
připadá pravděpodobně největší zalesnění na vojenské výcvikové prostory vlivem útlumu 
vojenské činnosti. Naopak autorem zmiňované zalesnění v Novohradských horách se jeví 
jako zanedbatelné. Odlesnění je tak malé, že pokus o jeho slovní interpretaci je skoro 
zbytečný. Autor zde opět uvádí Novohradské hory, ale je to sousední Třeboňská pánev. 
Nerozumím formulaci na str. 53: „Úbytok rozlohy kategórií lesa predstavoval za sledované 
obdobie 596 ha, čo znamená oproti roku 1990 jej nárast o 1,7%.“     
V názvu podkapitoly 4.1.1. chybí název Slovenska (Slovenské republiky). 
Interpretace změn krajinné mikroheterogenity prostřednictvím vybraných indikátorů je 
složitější, procesy jsou často protichůdné. Těžko lze souhlasit s interpretací, že ve výše 
položených oblastech severního Slovenska (jmenovitě jsou uvedeny Oravská Magura a 
Skorušinské vrchy) se počet plošek zvýšil vlivem intenzifikace zemědělství. Domnívám se, že 
v těchto pohořích se o žádnou intenzifikaci ve smyslu její definice (změna třídy krajinného 
pokryvu na ornou půdu nebo vinice) jednat nemůže. Celkově je slovní interpretace výsledků 
střídavě vlivem intenzifikace a extenzifikace dost nepřehledná. Problematická je také 
formulace „zásadnejšie zvyšovanie počtu plošok v Podunajskej nížine prostredníctvom 
zalesňovania“ (str. 55). Pokud zde k dílčímu zalesnění došlo, muselo by se přesně 
lokalizovat, kde (zřejmě tomu tak bylo v okolí vodních nádrží Gabčíkovo a Králová), protože 
obecně se v Podunajské nížině nezalesňuje.  
Z použitých 4 krajinných metrik spolu 3 první metriky úzce korelují, takže ve slovní 
interpretaci se v podstatě třikrát opakují (pro každou metriku zvlášť) stále tytéž formulace. 
Dokonce i u Shannonova indexu diverzity je slovní interpretace shodná jako v případě 3 
předchozích metrik. 
 
Diskuse (kap. 5) je dost dlouhá a obšírná. Zpočátku se v ní opět objevuje ve zkrácené podobě 
rešerše základní problematiky, dále je to už výstižné shrnutí výsledků v konfrontaci 
s literaturou.  



 
Práce obsahuje velmi početný, nadstandardní seznam titulů literatury, který je až na uvedené 
výjimky vcelku vyčerpávající. 
Diplomová práce je psaná ve slovenském jazyce, místy vznikají problémy se slovenským 
skloňováním českých jmen. Název „Podyjí“ autor opakovaně chybně píše „Podýjí“.  
 
Diplomová práce Lukáše Kovalčíka odpovídá zadání a splnila svůj účel. Přinesla nové 
výsledky, které by (s preciznější slovní interpretací) měly být publikovány v odborném tisku. 
Navrhuji stupeň jejího hodnocení velmi dobře.   
 
 
Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 
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