
Posudek bakalářské práce Vladimíra Zýky: Fragmentace krajiny České republiky 
a ochrana její prostupnosti s využitím ekologických sítí 
 
Posudek oponenta 

Vladimír Zýka ve své bakalářské práci zpracovává zajímavé a aktuální téma krajinně 
ekologického výzkumu. Cíle práce jsou formulovány logicky a jsou jimi: 

• rešerše problematiky fragmentace krajiny liniovými stavbami a plošnými změnami 
krajinného pokryvu v Evropě a České republice 

• rešerše problematiky ochrany prostupnosti krajiny s využitím ekologických sítí 
• analýza vývoje fragmentace krajiny České republiky a efektivity ochrany 

prostupnosti 

Splnění cílů v zadání práce: 

Hlavní cíle práce, věnující se rešerši problematiky fragmentace krajiny, jejímu hodnocení 
a dopadům na přežívání a migrace organismů, byly splněny, výhradu mám jen k „analýze 
vývoje fragmentace krajiny České republiky a efektivity ochrany prostupnosti“. 
V předložené bakalářské práci je prezentován pouze stav fragmentace krajiny k roku 
2006 bez hodnocení jejího vývoje, což není blíže zdůvodněno.  

Práce s literaturou: 

Hlavní těžiště práce spočívá v rešerši literatury. Uvedeny jsou procesy vedoucí 
k fragmentaci, negativní dopady fragmentace krajiny včetně příkladů jak fragmentaci 
předcházet. V práci je rovněž věnován prostor rešerši metodických přístupů hodnocení 
fragmentace a představeny jsou výsledky analýzy fragmentace ve státech EU. 

Rešeršní část práce považuji za zdařilou a získané poznatky Vladimír Zýka využívá k 
posouzení míry fragmentace v České republice ve vlastním zpracování.  

Použité metody a postupy: 

Kvalitně zpracovaná rešerše problematiky fragmentace a jejího hodnocení se pozitivně 
odráží i v použitých metodách vlastního výzkumu. Vladimír Zýka využívá nejnovější 
nástroje hodnocení míry fragmentace a aplikuje je v různých prostorových jednotkách na 
příkladu České republiky. V metodické části však chybí podrobnější vysvětlení rozdílů 
mezi metodami CUT a CBC. 

V práci rovněž postrádám podrobnější zdůvodnění, proč bylo použito několika 
prostorových jednotek, od administrativních hranic obcí až po pravidelné sítě. V práci 
není dále uvedeno, v čem jsou ty či ony jednotky vhodnější.  

Podle mého názoru by bylo zajímavé dát do vztahu například míru fragmentace za 
administrativní jednotky a některé socioekonomické ukazatele např. hustotu zalidnění či 
míru fragmentace ve sčítacích čtvercích a diverzitu některé ze skupin organismů 
hodnocených v této prostorové jednotce.  

Argumentace a interpretace:  

V předkládané bakalářské práci mohl být podle mého názoru věnován větší prostor 
popisu výsledků a jejich diskusi. Chybí diskuse rozdílů dle použité prostorové jednotky. 
Rovněž by bylo vhodné diskusi opřít o jasně definované jednotky (administrativní či 



fyzickogeografické) a neoperovat pojmy jako např. „severní polovina“ či „jižní polovina“. 
Vhodné by bylo zhodnotit, jak se informace na různých prostorových úrovních mění při 
změně velikosti administrativní jednotky za využití stejných vstupních dat.   

Odborný přínosu 

Předkládaná práce je zdařilou rešerší problematiky fragmentace krajiny a metod jejího 
hodnocení včetně využití nejnovějších metod pro zhodnocení fragmentace na území 
České republiky. 

Formální stránka 

Práce má standardní strukturu, psána je odborným jazykem na slušné stylistické úrovni a 
obsahuje jen malé množství překlepů a gramatických chyb. V rešeršní části se místy 
objevují některé neobratné termíny např. „vzduchové znečištění“ str. 13, „fyzický zábor 
půdy“ str. 14, „druhou ekologickou sítí je NATURA 2000“ str. 19, „fragmentační metriky“ 
str. 24.   

U popisu migračně významných území by bylo vhodné mapu z přílohy zařadit rovnou do 
textu.   

Tabulka 5 str. 25 by měla obsahovat české ekvivalenty k použitým anglickým termínům. 

Výsledky vlastní práce jsou vhodně doplněny názornou ukázkou kartogramů. Mapy jsou 
přehledné, ale v legendě není správně zvolena forma nastavení intervalů.   

Souhrnné hodnocení: 

Vladimír Zýka prokázal velmi dobrou schopnost práce s literaturou, kritického 
zhodnocení načerpaných poznatků a jejich využití při analýze v modelovém území České 
republiky. I přes připomínky uvedené v oponentském posudku, které mohou posloužit 
jako podněty pro případné pokračování dalšího výzkumu zvolené problematiky, 
doporučuji předkládanou práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře - výborně podle 
průběhu obhajoby. 
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