
 
 
 
Oponentský posudek diplomové práce Zbyňka Janouška na téma Hodnocení 
dlouhodobých změn využití ploch v Česku na různých řádovostních úrovních 
 
Autor přistoupil k již tradičnímu tématu dlouhodobého hodnocení změn krajiny Česka do 
značné míry novým způsobem, snaží se o exaktní uchopení tématu, komplexní analýzu změn 
na základě hodnocení pomocí trojúhelníkových grafů, metod prostorové autokorelace 
a územní koncentrace. Přínosem je i to, že nezůstal u analýzy na základě správního členění 
dat, ale využil i fyzickogeografické členění – hydrologické a geomorfologické – a jistě 
i hodnocení na několika řádovostních úrovních pro jednotlivá členění, což je prvotním cílem 
práce. Důležité je i to, že práce má jednak rovinu metodickou a jednak interpretační. 
 
V úvodu práce jsou jasně uvedeny cíle práce. Jsou zde také formulovány hypotézy, které jsou 
v některých případech dosti složité až nesrozumitelné na to, aby mohly být jednoznačně 
potvrzeny nebo zamítnuty (například hypotéza c, d, e). 
 
Pokud se týká formální stránky práce je psána srozumitelně, je logicky členěná, ale chybí 
některé části či náležitosti. Chybí kapitola diskuse. Práce sice obsahuje rozsáhlý dobře 
zpracovaný závěr, ten ale postrádá jakékoliv citace literatury, a tudíž zpětnou vazbu výsledků 
k literárním zdrojům. Pokud se týká práce s literaturou, tak ani literární rešerše není příliš 
rozsáhlá – kapitola č. 2 nazvaná Obecná východiska sledování – má necelé tři strany. 
V metodické části se místy objevují prvky diskuse, což ale není v tomto případě vzhledem ke 
komplexnosti tématu na škodu.  
 
Ve struktuře práce chybí také kapitola výsledky, přesto je možné výsledkové kapitoly bez 
problémů identifikovat. Výsledky práce jsou rozsáhlé, jsou dobře uspořádány, doplněny řadou 
grafických příloh a cenné je shrnutí výsledků uvedené u každé dílčí kapitoly. Jako jedna 
z použitých metod hodnocení je uveden index změny a v metodické části mu je věnován 
poměrně velký prostor. Ve výsledcích jsem jeho vyhodnocení ale nenalezla. Z formálních 
náležitostí chybí také seznam příloh. U charakteristiky databáze FAOSTAT chybí seznam 
kategorií, které zahrnuje. 
 
Kapitola závěr je zpracována velmi dobře, shrnuje výstupy práce, vrací se zpět k hypotézám 
a podává zhodnocení použitých metod a je cenným výstupem práce. Na autora mám otázku, 
kterou ze zmíněných metod považuje pro řešení dané problematiky za nejpřínosnější a proč. 
 
Autor zpracoval rozsáhlé datové soubory v rámci aplikace každé ze zmíněných metod. Cenné 
je zejména to, že zvolené metody nebyly dosud při řešení tohoto tématu na pracovišti použity, 
a přispívají tak k posunutí studia dané problematiky. Kladně hodnotím i to, že se autor zabývá 
také srovnáním Česka s vyššími řádovostními úrovněmi, a to, že v práci zvládl jak metodický, 
tak interpretační aspekt studia dané problematiky. Práci doporučuji k obhajobě. 
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