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Předložená diplomová práce Petra Havla „Dopady komerční suburbánní výstavby v zázemí Prahy 

na půdní pokryv a predikce budoucího vývoje” obsahuje 68 stran textu a 5 stran mapových příloh. 

V práci je řešena aktuální problematika komerční suburbanizace se zřetelem na degradaci 

zemědělských půd. 

 
Hodnocení splnění cílů v zadání práce 

Cíle práce, tedy kvantitativní a kvalitativní analýza záboru zemědělských půd v zázemí Prahy 

vlivem komerční suburbanizace a predikce tohoto procesu ve vztahu k vybraným faktorům 

prostředí, byly jednoznačně splněny. Naplnění náročného zadání práce, jež vyžadovalo využití 

inovativních metod, svědčí o odborné erudici i zaujetí autora. 

 

Hodnocení práce s literaturou 

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

celou řadu domácích i zahraničních zdrojů, které pečlivě a kriticky hodnotil. Charakter 

suburbanizace i dopady tohoto procesu na složky životního prostředí jsou komentovány téměř 

vyčerpávajícím způsobem, vysoce oceňuji zejména výstižné hodnocení vlivu suburbánní výstavby 

na biotické i abiotické složky krajiny. Tato část představuje ucelené shrnutí aktuální problematiky 

v českém jazyce, proto doporučuji autorovi její publikaci. V rešeršní části postrádám bližší 

informace o vývoji komerční suburbanizace v zájmovém území (zatímco etapám vývoje rezidenční 

suburbanizace se autor podrobně věnuje).  

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

jazykem, jen výjimečně autor používá nejasných či nepřesných výrazů, jež jsem vyznačil do textu 

(např. „číselné vyjádření množství zem. půdy v přepočtu na obyvatele je nepříznivé“ /str.19/; 

„zvelebování ZPF“ /str.25/). 

 

Hodnocení použitých metod a postupů, správnost argumentace a interpretace 

Klíčovou část práce představuje analýza záboru zemědělských půd komerční zástavbou, která 

zahrnuje hodnocení výstavby dle skupin půdních typů, tříd ochrany ZPF a cen za odnětí ze ZPF. 

Z metodického hlediska je nejvíce zajímavá kapitola Predikce budoucího vývoje komerční 

suburbánní zástavby, kde autor s využitím vícenásobné regrese modeluje potenciál možné další 

výstavby. Použití specializovaných statistických metod a nástrojů i následná zdařilá interpretace 

výsledků opět svědčí o značných dovednostech a znalostech Petra Havla. 

Poněkud nepřehledně pouze působí velké množství informací o vývoji cen zabrané půdy a cen za 

odnětí půdy ze ZPF nahlížené z různých pohledů - zde se v podstatě podobné informace několikrát 

opakují, doporučil bych proto autorovi v případě publikace práce tuto část redukovat. 

 

Hodnocení odborného přínosu 

Odborný přínos práce tkví jednak v důkladné rešerši studované problematiky, zejména však 

v aplikaci inovativních geoinformačních a statistických metod, využitých pro kvantifikaci 

dosavadního rozsahu komerční suburbanizace a predikci možného budoucího vývoje tohoto 

procesu. Dále je nutné ocenit enormní rozsah práce při digitalizaci komerčních areálů v zájmovém 

území. 

 

Hodnocení formální stránky 

Text diplomové práce je logicky strukturován, neobsahuje snad žádné chyby či překlepy. Mapové 

přílohy sice dobře ilustrují charakter komerční suburbanizace i vztah tohoto procesu ke 

kvalitativním charakteristikám, pro lepší orientaci by však rozhodně prospělo doplnění alespoň 

základních topografických prvků (obce, hl. komunikace, vodní toky atd.) 

 

Na závěr si dovolím vznést 2 dotazy: 

1) Proč bylo zájmové území vymezeno právě desetiminutovou izochronou dostupnosti měst s 

počtem obyvatel nad 10 tis.? Dopravní dostupnost větších sídel hraje zásadní roli v rámci 

rozmístění areálů rezidenční suburbanizace, v případě komerční suburbanizace však - jak autor 

sám uvádí - tolik významná není. 



2) V případě proměnné „vzdálenost od exitů” byla použita prostá Euklidovská vzdálenost. Proč 

autor nepoužil raději časovou dostupnost k těmto bodům? 

 

Předložená studie Petra Havla přesahuje požadavky kladené na diplomové práce jak 

náročností řešeného tématu, tak po formální i metodologické stránce. Celkově ji považuji za 

mimořádně zdařilou, proto navrhuji komisi přijmout ji k obhajobě a hodnotit stupněm výborně. 

 

 

V Praze 12.9.2012                                                 RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. 

 


