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PŘEMYSL VOJÁČEK 
 
Přírodní a společenské hybné síly extenzifikace krajiny Evropy a Česka po roce 1990 
 
Posudek vedoucího diplomové práce 

 
Ve své diplomové práci se Přemysl Vojáček snaží nalézt přírodní a socio-ekonomické faktory 
ovlivňující regionální rozdíly v rozsahu extenzifikačních procesů ve využití ploch v uplynulých 
asi 20 letech. Věnuje se především zatravňování orné půdy a opouštění zemědělské půdy. 
Pohybuje se na třech řádovostních úrovních – Evropu zkoumá dle států, Česko dle katastrů či 
modelových území a modelová území dle pozemků. Aplikuje různé kvantitativní metody, a to 
jak na existující statistická data z mnoha nejrůznějších zdrojů, tak i na výsledky vlastního 
terénního mapování. 

Jde o aktuální, přínosné a významné téma, které by do budoucna mělo v našem 
výzkumu změn využití ploch hrát hlavní roli. To dokazuje i zájem, který o výsledky práce 
Přemysla Vojáčka a případný společný výzkum a publikační činnost projevil náš kolega 
Gregory Taff z Norského lesnického a krajinného institutu.  

Na předložené práci velmi oceňuji několik věcí. Za prvé je to úctyhodné množství 
použité české a především zahraniční literatury a dalších zdrojů, včetně mnoha zcela 
aktuálních článků z mezinárodních časopisů. Seznam literatury obsahuje asi 100 položek 
(plus cca 30 dalších zdrojů), z nichž drtivá většina byla v práci opravdu využita. Za druhé je to 
značně nadprůměrný rozsah práce, a to nejen samotného výsledného textu, ale především 
rozsah a náročnost sběru a zpracování dat, včetně velkoryse pojatého terénního mapování. 
Ostatně autor na tématu pracoval téměř tři roky. Oceňuji také značnou šíři metod a hlavně 
použitých datových zdrojů (FAO, ČÚZK, LPIS, BPEJ, vlastní šetření; ArcGIS, SPSS apod.). Za 
třetí si velmi cením autorovy práce s hypotézami, které jsou postaveny na důkladně 
prostudované literatuře a na jejichž zhodnocení je celá práce postavena – absentuje jakýkoli 
popisný „balast“ a práce se zaměřuje čistě na potvrzení či vyvrácení hypotéz. Dále musím 
vyzdvihnout vysokou úroveň grafické stránky práce, zejména map, a autorovo dokonalé 
zvládnutí GIS. Líbí se mi také stálé snahy o sumarizaci a průběžné třídění výsledků pomocí 
různých tabulek a schémat. Cenné je též srovnávání výsledků s existující literaturou, kritický 
přístup autora k vlastnímu výzkumu, vědomí limitů použitých dat a metod, a náměty pro 
další výzkum. 

Je zřejmé že zdaleka ne všechny výsledky odpovídají původním představám. 
Především evropská úroveň může působit poněkud rozpačitě. To je ale dáno spíše nekvalitou 
převzatých vstupních dat, omezeným rozsahem diplomové práce a tím že celá evropská část 
v práci hraje jen okrajovou roli. Toto ohledávání slepých uliček je však i tak cenné, neboť 
otevírá možnosti pro další výzkum a ukazuje, kam se dále zaměřit jak obsahově, tak i 
z hlediska užitých dat a metod. Podobně i výzkum na úrovni českých modelových území 
naznačuje, že bude do budoucna nezbytné více se soustředit na socio-ekonomické faktory 
extenzifikace a na kvalitativní metody výzkumu. 

Tím se dostáváme k určitým dílčím výhradám k diplomové práci Přemysla Vojáčka. Za 
prvé je to občasná terminologická nejednotnost. Například jsou v práci místy zaměňovány 
„hybné síly“ a „faktory“; jinde zase „využití ploch“ a „krajinný pokryv“. Ačkoli jsou třeba 
využití ploch a krajinný pokryv na s. 36 jasně definovány a odlišeny, setkáváme se např. 
v kap. 6.1 s mapami nadepsanými jako „využití ploch“ ale legendou udávající „krajinný 
pokryv.“ Za druhé, i přes ohromné množství času a úsilí, které autor práci věnoval, byl text 
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dokončován poněkud narychlo, což vedlo k občasným stylistickým nedokonalostem a 
překlepům (např. na s. 8 „Goegraphical“, s. 14 „uvnitř modelových územích“, s. 26 
„Identifikation“, s. 32 „minimun“, s. 89 „Mokřany by měli být“ apod.). Dobře nepůsobí ani 
číslování odstavců na s. 22, které připomíná spíše Churchillovy válečné telegramy 
Rooseveltovi. Naštěstí těchto formálních nedostatků není v práci tolik, aby při čtení působily 
rušivým dojmem. 

Z obsahového hlediska může být místy poněkud sporné posuzování míry vlivu 
jednotlivých faktorů při absenci údajů o signifikanci (viz např. tab. 19 kde „+“, „++“ a „-“ vede 
celkem k „-“). Dále, vliv Méně příznivých oblastí (LFA) na zatravňování (s. 86) nemá příliš 
velký smysl hodnotit na úrovni parcel, neboť LFA jsou vymezovány za obce či katastry a v 
jednom modelovém území tak působí v podstatě plošně. Podobně je poněkud hrubé a 
sporné hodnocení vlivu uživatelských vztahů na extenzifikaci (kap. 6.3). A konečně, určitý 
spěch při dokončování práce se ojediněle projevil i v ne zcela doladěné logice a návaznosti 
textu – např. na s. 45 autor udává, že „státy s nejdelší působností v EU potvrzují 
předpokládanou stabilitu krajinného pokryvu,“ zatímco na s. 95 se dočteme, že 
„nejvýraznější projevy extenzifikace v krajině zaznamenáváme právě u států s nejdelší 
příslušností k EU.“ 

To jsou však pouhé detaily, které jsou u takto rozsáhlé a náročné diplomové práce do 
značné míry pochopitelné. Celkově práci Přemysla Vojáčka hodnotím jako obsahově velmi 
zdařilou. Výborný dojem poněkud kazí pouze občasné překlepy či stylistické nedokonalosti. 
Práci nicméně vřele doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze 10. května 2012 
 
Jan Kabrda 
 


