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POSUDEK OPONENTA 
 
 Vladimír Zýka ve své diplomové práci zpracovává téma, kterému je v poslední době v krajinné 
ekologii věnována značná pozornost. Cíle práce jsou formulovány logicky a jsou jimi: 
 

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

 analýza vývoje fragmentace krajiny dopravními stavbami od roku 1920 po současnost 

 kvalitativní analýza nefragmentované krajiny dle hodnocení míry ekologické integrity 

 hodnocení stávající úrovně územní ochrany krajiny v kontextu její fragmentace - analýza 
mezer 

 
Splnění cílů v zadání práce: 
 Hlavní cíle práce, věnující se rešerši problematiky fragmentace krajiny, jejímu hodnocení, 
analýze vývoje fragmentace v ČR, kvalitativní analýze nefragmentované krajiny a porovnání rozložení 
nefragmentovaných částí krajiny se stávající soustavou chráněných území, ÚSES a migračními 
koridory byly splněny.   
 
Práce s literaturou: 

Rešeršní část práce považuji za zdařilou, Vladimír Zýka podrobně popisuje problematiku 
fragmentace krajiny, její příčiny a důsledky, včetně možnosti kvalitativního hodnocení 
nefragmentované krajiny. V některých částech, například kapitola 4: Vývoj silniční sítě, je podle mého 
názoru rešerše příliš podrobná a odvádí čtenáře od hlavního tématu. Množství prostudované a 
citované literatury však svědčí o autorově přehledu a zájmu o danou problematiku. Student prokázal 
schopnost velmi dobré práce s odbornou literaturou a schopnost logicky si informace utřídit. Zároveň 
prokázal velmi dobrou orientaci ve studované problematice.  

 
K rešeršní části práce připojuji několik poznámek a připomínek: 
 
V kapitole 2.1 na straně 16 je uvedeno, že index pro hodnocení míry fragmentace tzv. 

effective mesh size vyjadřuje pravděpodobnost v hektarech. Toto tvrzení není podle mého názoru 
správné.   
 V kapitole 3, strana 27, obrázek 12 je převzat z bakalářské práce Elišky Fňukalové. Odkazuje 
na práci Kienast et al. 2009, ale původním zdrojem je publikace Haines-Young R, Potschin M (2009) 
The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being. In: Raffaelli D, Frid C (eds) 
Ecosystem ecology: a new synthesis. BES ecological reviews series. CUP, Cambridge.  
V obrázku je u krajinných funkcí uveden příklad funkčního průchodu vody. Co je jím myšleno? 
 

V kapitole 4.2 na straně 36 je popisována změna pH půd s rostoucí vzdáleností od silnice. 
Popisováno je zásadité pH těsně u silnice a jeho postupný pokles s narůstající vzdáleností. Tato 
informace je prezentována jako obecné zjištění, nicméně v původní práci, která je zde citována 
(Campbell, 1993), se jedná o silnici postavenou přes rašeliniště a vzhledem ke specifikům organozemí 
ji tedy nelze zcela zobecnit. 

 
 V kapitole 4 na straně 36 je uveden vzorec pro výpočet narušené zóny podél silnice D=(log I - 

2)x š. Proč se odečítá hodnota 2?  Jak se počítá narušená zóna pro silnice s intenzitou dopravy ≤100 
aut/24hodin?    
 



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 na příkladu České republiky v období 1920-2012.  
 
K této části práce připojuji několik poznámek a připomínek: 

 
V metodické části chybí informace o podrobnosti dat použité silniční sítě a jejího vývoje. 

 Hodnocení fragmentace v období 1920-1971 mi připadá problematické, protože jsou jako 
podklad urbánních ploch použita data CORINE Land Cover z roku 1971. Tohoto omezení si je Vladimír 
Zýka vědom a zmiňuje jej v popisu výsledků a diskusi, proto se nabízí otázka, proč byla takto 
fragmentace analyzována, zda neměla být analyzována pouze fragmentace krajiny silniční sítí bez 
zahrnutí urbánních ploch. Diskutabilní se jeví i hodnocení fragmentace pro rok 2012 s využitím dat o 
urbánních plochách z roku 2006. Toto hodnocení by muselo vycházet z předpokladu, že se rozloha 
urbánních ploch již nemění.     
 
Argumentace a interpretace:  

Výsledky jsou logicky uspořádány a prezentovány. V kapitole věnované diskuzi student 
projevil schopnost utřídit si a kriticky zhodnotit získané informace. V diskusi je mimo jiné uvedeno, že 
nízká hustota plošek a tedy i nízká fragmentace nemusí znamenat, že se jedná o hodnotnou krajinu. 
Zajímalo by mě tedy, jakým způsobem by bylo možné kvalitu krajiny hodnotit? Použití ekologické 
integrity je podle mého názoru spíše orientační. Jaké parametry by autor sledoval?  Existují v České 
republice studie kvantifikující krajinné funkce?  
 
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. 
Vývojem fragmentace krajiny rozvojem dopravní infrastruktury se na úrovni celé České republiky 
doposud nikdo nezabýval. Práce tudíž přináší i nové empirické poznatky. 
 
Formální stránka 
 Práce má standardní strukturu a je logicky členěna do kapitol. V rešeršní části se pouze místy 
objevují některé neobratné termíny např. „vzduchové znečištění“ str. 15, jinak je psána 
srozumitelným jazykem na velmi dobré úrovni a obsahuje pouze minimum překlepů. Výsledky vlastní 
práce jsou vhodně doplněny názornou ukázkou kartogramů.  
 
 Z formálních připomínek bych poukázal pouze na zhoršenou kvalitu některých grafických 
prvků. Obrázky 13 a 14 by měly být opatřeny českým překladem, kartogramy zobrazující fragmentaci 
a její změnu mohly být podle mého názoru doplněny o základní topografii, aby si čtenář udělal lepší 
představu o rozmístění daného jevu. U obrázku 46 není správně uveden popisek. Z takto uvedeného 
popisku vyplývá, že nejprve je znázorněna fragmentace krajiny a pak UAT.    
 
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. Předkládanou 
práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře - výborně podle průběhu obhajoby. 
 
 
V Praze 8.9.2014      RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 
 


