
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
Přírodovědecká fakulta 
 
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
Albertov 6, 128 43 Praha 2 

————————————————————————————————————— 
 

Oponentský posudek diplomové práce Přemysla Vojáčka 
Přírodní a společenské hybné síly extenzifikace krajiny Evropy a Česka po roce 1990 

 
Autor se na 100 stranách textu vrací k „tradičnímu“ tématu změn využití krajiny. Tato problematika 
byla v posledních letech podrobena velmi intenzívnímu bádání a mohlo by se zdát, že již nenabízí 
prostor pro nový inovativní pohled. Avšak práce Přemysla Vojáčka takovýto závěr vyvrací. 
Autorův stěžejní cíl tvoří identifikace hlavních hybných sil změn vývoje a využití krajiny zemědělsky 
obhospodařované. Přemysl Vojáček si především všímá procesu extenzifikace a snaží se na základě 
kvantitativních metod rozlousknout, co tento proces ovlivňuje. Se svým výzkumem se neomezil pouze 
na prostor Česka, ale věnuje se celému evropskému kontinentu. Celkem tedy sleduje tři řádovostní 
úrovně: Evropa jako celek, Česko a vybraná modelová území. Pochvalu si v tomto bodě zaslouží nejen 
autorův komplexní přístup k celé problematice, ale také nevšedně volená modelová území (exponované 
vs. periferní; úrodné vs. neúrodné a jejich kombinace). Je zřejmé, že takto pojatý výzkum si vyžádal 
velké penzum času na zpracování získaných dat, což se částečně projevilo v textu práce. Ten je, pravda, 
čtivý, často však autor neodlišuje větu hlavní a vedlejší atd. 
Co se týče procesu extenzifikace zemědělství v Evropě, věřím, že autor dostatečně vysvětlil zkoumaná 
kritéria a hlavní poznatky během obhajoby. Celá kapitola je profesionálně zpracována. Sám si 
uvědomuje, že jím získané poznatky mají pouze ilustrativní charakter. Lze jen těžko porovnávat 
řádovostně různě rozlehlé státy (Ukrajina vs. Francie vs. Belgie). Samozřejmě, jak Přemysl Vojáček také 
konstatuje, nejideálnější výchozí situací by bylo porovnávat regiony velikosti ca NUTS II, navíc regiony 
disponující podobnými fyzicko-geografickými predispozicemi. (Mimochodem, nikde jsem nenalezl ani 
přibližnou definici studenějšího/teplejšího státu; obdobně sušší/vlhčí.) K této části bych měl první 
otázku, zda autor pátral po příčinách razantně odlišné míry extenzifikace v Rumunsku a Bulharsku 
(podobně Litva vs. Lotyšsko)? Jedná se o státy, kde by se dal očekávat obdobný vývoj, přesto se 
významně liší… 
Česku a extenzifikaci u nás se Přemysl Vojáček věnuje pouze zběžně, neboť ví, že se jedná o podrobně 
zanalyzované téma. Mnohem více se zabývá zvoleným modelovým územím. I zde opět dává do 
souvztažnosti extenzifikační procesy a možné hybné síly. Je možná na škodu, že se autor v této části 
zaměřil na fyzicko-geografické charakteristiky. Práci by prospěl větší důraz na socio-ekonomické 
faktory v kombinaci s rozhovory s místními zemědělci (např. proč v Pavlově upřednostnili živočišnou 
výroby a v sousedních Vilémovicích produkci rostlinou, a to nejen na základě vlastnických vztahů, resp. 
rozdrobenosti parcel). Podobně by výzkum obohatilo důkladnější prozkoumání vlastnictví u ladem 
ležících pozemků. Potvrdil by se závěr z modelového území Pavlov, že „Pražáci se nestarají a 
neobdělávají“ i u modelového území Mokřany? 
Celkově je práce dobře zpracovaná, velmi kladně hodnotím část věnovanou analýze extenzifikačního 
procesu v Evropě. Je bez debat, že by se nalezly nové okruhy výzkumu, kterým se ale autor nemohl 
vzhledem k časové náročnosti věnovat. Posuzovanou práci doporučuji k obhajobě a k přijetí zkušební 
komisí.  
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