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Předložená diplomová práce Lukáše Kovalčíka „Porovnávanie zmien krajinnej štruktúry 

v Českej republike a na Slovensku po roku 1990“ obsahuje 87 stran textu a 4 strany 

tabelárních příloh. V práci je řešena aktuální problematika změn krajinného pokryvu a jeho 

struktury na území, které prošlo v 90. letech 20. století zásadní transformací. 

 
Hodnocení splnění cílů v zadání práce 

Cíle práce, kterými byly jednak rešerše problematiky změn krajiny a její heterogenity a zejména 

kvantifikace a vzájemné porovnání těchto procesů, byly splněny. Původní zadání předpokládalo 

analýzu změn struktury krajiny zájmových území až do r. 2006, tento cíl však nebylo možné 

z důvodů vzájemné neporovnatelnosti vstupních dat splnit, což již upravené zadání práce 

reflektovovalo. 

 

Hodnocení práce s literaturou 

Rešeršní část diplomové práce považuji za velmi zdařilou. Autor k rozboru zajímavé problematiky 

využil úctyhodný počet titulů, použité zdroje pečlivě a kriticky hodnotil, získané poznatky logicky 

uspořádal a následně diskutoval s vlastními výsledky. Rešeršní část práce představuje ucelené a 

téměř vyčerpávající shrnutí aktuální problematiky ve středoevropském regionu, považuji ji proto 

za vhodnou k publikaci v některém z odborných geografických časopisů.  

Autor v celé práci dodržuje pravidla citační normy, práce je psána kultivovaným odborným 

jazykem, jen výjimečně autor používá nepřesná či nejasná vyjádření, jež spíše plynou z odlišné 

jazykové výbavy. 

 

Hodnocení použitých metod a postupů, správnost argumentace a interpretace 

V praktické části se autor zabývá vlastními analýzami změn krajinného pokryvu a jeho prostorové 

struktury v obou zájmových zemích. Využívá k tomu standardní, již dříve publikované metodické 

přístupy. Rozsáhlé výsledky jsou v několika málo případech z hlediska geografické lokalizace 

nepřesně interpretovány (ČR), většina výstupů je však prezentována a diskutována korektně.  

 

Hodnocení odborného přínosu 

Odborný přínos práce tkví jednak v důkladné a obsáhlé rešerši problematiky a rovněž v přípravě 

rozsáhlé databáze informující o změnách krajinného pokryvu a jeho struktury v ČR a na 

Slovensku.  

 

Hodnocení formální stránky 

Text diplomové práce je logicky strukturován, obsahuje jen minimum překlepů a chyb. Veškeré 

grafické přílohy byly zpracovány pečlivě a zdařile ilustrují charakter studovaných procesů a jejich 

geografické rozložení v rámci obou zemí.  

 

Přístup studenta 
Lukáš Kovalčík přistoupil ke zpracování diplomové práce pečlivě, celý postup pravidelně 

konzultoval a v případě zjištěných metodických obtíží aktivně navrhoval další možnosti řešení. 

Autor prokázal nejen zdařilou rešerší problematiky, ale také vlastní kvalitativní i kvantitativní 

analýzou dobré schopnosti samostatné odborné práce.  

 

Předkládaná studie tak dle mého názoru splňuje požadavky kladené na diplomové práce, 

doporučuji ji proto komisi k obhajobě s navrženým hodnocením velmi dobře – výborně dle 

průběhu obhajoby. 
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