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Předložená bakalářská práce Vladimíra Zýky „Fragmentace krajiny České republiky a 

ochrana její prostupnosti s využitím ekologických sítí“ obsahuje 46 stran textu a 7 stran 
mapových příloh. V práci je řešena aktuální problematika fragmentace krajiny dopravními 
stavbami a představen jeden z přístupů její kvantifikace. 
 
Hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Cíle práce, kterými byly zejména rešerše problematiky fragmentace krajiny liniovými stavbami a 
ochrany prostupnosti krajiny pomocí ekologických sítí, byly splněny. Další z cílů – hodnocení 
vývoje fragmentace krajiny - byl z důvodu enormního nárůstu rozsahu práce a obtížně dostupných 
historických dat zúžen na analýzu současného stavu. Tato analýza však byla provedena nad 
různými prostorovými jednotkami, které v budoucnu umožní hodnocení vzájemných vztahů 
s proměnnými socioekonomické i environmentální povahy. 
 
Hodnocení práce s literaturou 
Rešeršní část bakalářské práce považuji za velmi zdařilou. Autor k rozboru relativně nové 
problematiky využil celou řadu zdrojů, které pečlivě a kriticky hodnotil. Získané poznatky logicky 
uspořádal a následně diskutoval s vlastními výsledky. Rešerše, jako nosná část práce, zároveň 
představuje ucelené shrnutí aktuální problematiky v českém jazyce a považuji ji za vhodnou 
k publikaci v některém z odborných geografických časopisů.  
Autor v celé práci dodržuje pravidla citační normy, práce je psána kultivovaným odborným 
jazykem, jen výjimečně se autor uchyluje k neodborným výrazům. 
 
Hodnocení použitých metod a postupů, správnost argumentace a interpretace 
Autor se mimo důkladné rešerše zabývá i vlastními analýzami míry fragmentace krajiny České 
republiky. Využívá k tomu nejvhodnější krajinné metriky „Effective Mesh Size“, která dosud nebyla 
na území ČR aplikována. Způsob jejího výpočtu i použité nástroje (extenze GIS) jsou korektně 
vysvětleny a výsledky správně interpretovány. Veškeré výstupy jsou kartograficky zpracovány na 
standardní úrovni. 
 
Hodnocení odborného přínosu 
Odborný přínos práce tkví jednak v důkladné rešerši problematiky, která byla dosud českými 
geografy opomíjena a rovněž v aplikaci geoinformačních metod pro kvantifikaci míry fragmentace.  
 
Hodnocení formální stránky 
Text bakalářské práce je logicky strukturován, obsahuje jen minimum překlepů a chyb. Práce je 
logicky strukturována. Veškeré grafické přílohy byly zpracovány pečlivě a zdařile ilustrují 
charakter fragmentace a její geografické rozložení v rámci různých prostorvých jednotek. 
 
Přístup studenta 
Vladimír Zýka přistoupil ke zpracování bakalářské práce mimořádně pečlivě, celý postup 
pravidelně konzultoval a aktivně navrhoval další možnosti řešení. Autor prokázal nejen zdařilou 
rešerší problematiky, ale také vlastní kvalitní analýzou dobré schopnosti a dovednosti samostatné 
odborné práce.  
 

Předkládaná studie tak dle mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, 
doporučuji ji proto komisi k obhajobě s navrženým hodnocením výborně. 
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