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Petr Havel v předkládané magisterské práci zpracovává aktuální téma zabývající 

se hodnocením dopadů suburbánní výstavby na půdní pokryv. Hodnocení rozsahu a 

dopadu záboru půd je ústředním tématem řady krajinně ekologických studií. V České 

republice se věnuje pozornost suburbanizačnímu procesu převážně z pohledu 

sociálněgeografických disciplín, ale dopady na složky přírodního prostředí jsou opomíjeny.  

Cílem práce je proto vypracování literární rešerše zvolené problematiky a 

v modelovém území provést kvantitativní a kvalitativní zhodnocení záboru půdy 

nerezidenční zástavbou a pokusit se modelovat budoucí vývoj. Zájmovým územím bylo 

zvoleno zázemí Prahy, jakožto jedno z území s nejvýraznějšími projevy komerční 

výstavby v České republice.    

Předkládaná práce čítající 68 stran textu a 5 stran příloh je logicky členěna do 9 

kapitol, psána je na velmi dobré stylistické úrovni, informace jsou logicky utříděny a 

použité literární zdroje jsou řádně citovány podle pravidel citační etiky. Rešeršní část 

práce považuji za velmi zdařilou. Petrovi Havlovi se tak podařilo shromáždit 

nejvýznamnější a nejnovější poznatky o vlivu suburbanizace na přírodní prostředí. Za 

velmi zdařilou považuji rovněž grafickou stránku práce. 

Ke kvalitativním analýzám záboru půdy Petr Havel využívá v modelovém území 

databázi BPEJ. Nejprve však musel v modelovém území provést manuální vektorizaci 

zástavby a prokázat tak osvojené dovednosti zpracování dat v GIS.  Výsledky záboru 

jsou přehledně prezentovány a diskutovány. Uvedena a diskutována je také cena za 

odnětí půdy ze ZPF.      

V poslední části se Petr Havel pokusil vytvořit model komeční výstavby na 

vybraných faktorech. Tento model pak aplikoval na celé zájmové území. V této části 

práce prokázal velmi dobré znalosti pokročilých statistických metod. 

Práce Petra Havla podle mého názoru poskytuje ojedinělé informace o rozsahu 

nerezidenční zástavby v zázemí Prahy a je v tomto směru ojedinělá co do podrobnosti a 

rozsahu zpracovaného území. Navazuje a prohlubuje práci bakalářskou, jejíž výsledky 

měl Petr Havel možnost osobně prezentovat v hlavní zpravodajské relaci ČT. 

 

Předkládaná práce se zabývá aktuálním tématem, pro něž z našeho území existuje 

pouze omezené množství studií, a přináší tak cenné výsledky. Petr Havel splnil stanované 

cíle a prokázal schopnost samostatné práce, velmi dobrou práci s literaturou, orientaci 

v problematice a uplatnění načerpaných poznatků při přípravě dat vstupujících do modelu 

a při diskusi vlastních výsledků. Petr Havel pravidelně postup prací konzultoval a k řešení 

práce přistupoval aktivně po celou dobu zpracovávání. Práce podle mého názoru splňuje 

nároky kladené na magisterské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením 

výborně. 
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