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Diplomová práce Vladimíra Zýky „Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami - vývoj, 

současný stav a priority územní ochrany“ obsahuje 99 stran textu včetně množství grafických a 

tabelárních příloh. Autor se zabývá aktuální problematikou ochrany prostupnosti krajiny v kontextu její 

pokračující fragmentace a úspěšně tak rozvíjí téma řešené již v bakalářské práci. 

 
Hodnocení splnění cílů v zadání práce 

Veškeré cíle práce, stanovené v úvodu, byly splněny. 

 

Hodnocení práce s literaturou 

Rešeršní část diplomové práce považuji za velmi zdařilou. Autor přehledně uvádí hlavní aspekty 

fragmentace krajiny, včetně negativních dopadů na prostředí na různých prostorových škálách, hodnotí 

metodické postupy analýzy míry fragmentace a popisuje hlavní procesy, které k fragmentaci vedou. 

Mimo to se zabývá způsoby hodnocení kvality krajiny, coby nutného metodického nástroje k finálnímu 

určení priorit územní ochrany krajiny v kontextu její fragmentace. Autor čerpá informace 

z nadstandardního množství zahraničních i domácích titulů, zpracování rešerše vypovídá o autorově 

hlubokém vhledu do studované problematiky. 

 

Hodnocení použitých metod a postupů, správnost argumentace a interpretace 

V práci byly použity standardní metody hodnocení míry fragmentace krajiny, jejího vývoje a kvality 

jejích nefragmentovaných částí. Syntézu obou informací - tj. míry fragmentace a kvality krajiny - pak 

autor hodnotí jednak s využitím objektivní klastrové analýzy a také expertní metodou, aby mohl 

výstupy obou metod porovnat a poskytnout co možná nejlepší finální výsledek vhodný i pro praktickou 

územní ochranu přírody a krajiny. Výsledná klasifikace krajiny dle míry její fragmentace a ekologické 

hodnoty tak představuje originální výstup celé práce. 

Vstupní data a jejich vzájemná kompatibilita s sebou nesou určitá omezení, autor si je nicméně 

nedostatků dobře vědom a v metodické i diskusní části tyto problémy uvádí a komentuje.  

 

Hodnocení odborného přínosu 

Odborný přínos práce spatřuji v následujících výstupech: 

1. nadstandardní rešerše problematiky 

2. analýza míry fragmentace krajiny včetně historického vývoje  

3. vymezení priorit územní ochrany přírody a krajiny v kontextu snah zvýšení koherence soustavy 

NATURA 2000 

Uvedeným tématem se dosud v České republice takto komplexně nikdo nezabýval. Výstupy práce byly 

prezentovány na několika tuzemských konferencích, kde vzbudily značný ohlas zejména 

v ochranářských kruzích. 

 

Hodnocení formální stránky 

Práce je psána čtivě a formálně správně, text je logicky strukturován, jen místy se autor dopouští 

stylisticky či formulačně nesprávných vyjádření. Grafické přílohy jsou zpracovány standardně, celková 

formální úprava práce je na dobré úrovni. 

 

Přístup studenta 
Vladimír Zýka se věnoval zpracování tématu intenzivně po celou dobu od vlastního zadání a úspěšně 

prohloubil dosavadní znalosti o stavu a charakteru míry fragmentace české krajiny. Aktivně se zapojil 

do řešení řady dalších příbuzných projektů na různých prostorových úrovních a stal se tak 

vyhledávaným odborníkem na analýzu míry fragmentace v ČR. Dílčí výsledky autor prezentoval na 

několika domácích konferencích a publikoval ve sbornících, z výsledků předložené práce je 

připravována publikace v zahraničním časopise. 

Vladimír Zýka prokázal kvalitní rešerší, zvládnutím pokročilých metod a zdařilou interpretací 

výsledků dobré schopnosti samostatné odborné práce. Předložená diplomová práce přes drobné 

nedostatky splňuje stanované nároky, doporučuji ji proto komisi k obhajobě s navrženým hodnocením 

výborně. 
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