
Posudek diplomové magisterské práce Zbyňka Janouška
Hodnocení dlouhodobých změn využití ploch v Česku na různých řádovostních úrovních.

Předkládaná práce je výsledkem dlouhodobé aktivity diplomanta, téma bylo zadáno a 
rozpracováno již před třemi roky, poslední dva roky se autor věnoval druhému magisterskému 
studiu – kartografii a geoinformatice, což se na kvalitě studie projevilo. Dlouhodobá aktivita 
spojená s tímto tématem je na práci zřetelně vidět, text je hutný, promyšlený a na rozdíl od 
jiných prací mohu konstatovat, plně formulovaný autorem bez rušivých zásahů vedoucího 
práce. Nicméně jsme se občas na konzultacích sešli, avšak téma je výrazně autorem 
promyšlené a „vysezené“, byť se jako většina ostatních v závěru dostal do časového presu.
Práce se skládá ze sedmi kapitol dobře strukturovaných a v podstatě pokrývajících beze 
zbytku zadané téma práce. Po úvodu následuje kapitola obecná východiska sledování, třetí 
část prezentuje použitou metodiku, čtvrtá se zaměřuje na aplikaci trojúhelníkových grafů. 
V páté části autor analyzuje prostorovou autokorelaci pomocí dvou postupů, v šesté kapitole 
se zabývá územní koncentrací jednotlivých kategorií využití ploch, poslední kapitola shrnuje 
dosažené výsledky.
Práce je napsána v rozsahu 102 stran, dalších pět stran představují použité zdroje (54 titulů 
literatury + 9 dalších informačních zdrojů) a v závěru se nachází 13 grafických příloh (dalších 
39  je v textu!).
Práce představuje samostatný přístup autora, který po vstupních pasážích začíná na str. 18 
částí nazvanou vlastní úpravy databáze, kdy provedl kontrolní vstupy do databáze. Kromě 
databáze LUCC zpracované na PřF UK využívá tvůrčím způsobem autor i data FAOSTATu a 
dalších zdrojů pro srovnání situace Česka a dalších zemí. V práci jsou využity vedle dříve 
zavedených metod analýzy využití ploch jejich úpravy a statisticky zhodnoceny. Toto spolu 
s elegantním využitím trojúhelníkových grafů a vyhodnocením kvality výpovědí pokládám za 
jeden ze základních zdařilých a významných výstupů studie. Autor se zabýval rozdílnou 
kvalitou výstupů struktury využití ploch při použití různých úrovní územních jednotek a 
použil k tomu adekvátní statistický aparát.
Dalším velmi cenným výstupem jsou výsledky prezentované v kapitole 6. zabývající se 
územní koncentrací využití ploch v Česku a jejich srovnání s vyššími řádovostními úrovněmi.
Zde prezentuje výsledky několika vymezení nižších územních jednotek Česka ( povodí 3. 
řádu, geomorfologické celky, okresy a spádové obvody ORP) z hlediska změn koncentrace 
jednotlivých kategorií land use v čase. 
V závěrečné části pak srovnává územní koncentraci na úrovni krajů Česka, Česka, Evropy a 
světa, dokumentující koncentraci vybraných kategorií ploch na různé řádovostní úrovni. 
Autor předloženou prací, která představuje výrazný posun v dosavadním výzkumu využití 
ploch jak použitým metodologickým aparátem, tak kvalitou interpretace výsledků a také 
formální stránkou, dokumentoval svoji schopnost vědecké tvůrčí práce. Proto je možné tuto 
práci bez váhání doporučit nejen k obhajobě, ale zároveň autorovi doporučit využít tyto 
výsledky k publikování.
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