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Diplomová práce na celkem 65 stranách textu se zabývá tématem, které stojí na pomezí fyzické 

a sociální geografie. Motivem pro zpracování tohoto tématu je nepochybně rozšiřující se zábor 

volné krajiny a plošné rozšiřování metropolitní urbanizované krajiny. Míra extenzivního růstu 

města po roce 1995 je opravdu extrémní.  

V úvodní kapitole autorka práce definuje hlavní cíle a hlavní úkoly své práce. Klíčové téma je 

pro autorku dopad suburbanizace na krajinu a jako hlavní cíl pak autorka na straně 7 stanovuje 

jako výběr vhodného indikátoru pro hodnocení míry a intenzity suburbanizace.  

I přes dobře a jasně zvolené cíle práce považuji za účelné tyto cíle více rozpracovat a jasněji 

zdůvodnit včetně odkazu na zahraniční zdroje a zkušenosti a z nich vyplývající hypotézy pro 

vlastní řešení práce na modelovém území.  

 

V druhé kapitole autorka definuje základní pojmy. Nepřekvapivě a ve shodě s hlavními autory 

definuje pojmy jako je suburbanizace, urban sprawl, brownfields a jejich jednotlivé typy. Ke 

škodě práce autorky nepřistupuje k jednotlivým termínům kriticky a neupozorňuje na některé 

rozdíly v definicích nebo na jejich slabé a silné stránky. Překvapuje, že v části Urban sprawl 

není diskutováno pojetí Hniličky a jeho pojem sídelní kaše.  

 

Je pro mě překvapivé, že autorka, která se zaměřuje především na fyzickogeografické prostředí, 

hodnotí dopravu jako jeden z nejvíce problematických aspektů suburbanizace. Takové tvrzení 

nelze vysvětlit pouze ve velmi krátkém odstavci (str. 14) a je nutné podrobněji rozpracovat 

nastíněné teze. Je obtížné považovat právě z hlediska tématu práce právě dopravu za největší 

problém suburbanizace. Je zajímavé, že autorka s oporou dalších autorů hodnotí suburbanizaci 

jako „nákladný proces“. Proč se tedy tak bouřlivě rozvíjí? Pro koho a kdy je suburbanizace 

nákladná?  

 

V následující části autorka sice používá poměrně hojnou českou odbornou literaturu, ale práce 

má v této části především analytický popisný charakter, jednotlivé studie jsou uvedeny pouze 

povrchním popisem obsahu díla. Autorka nevztahuje jednotlivé zjištěné informace k cíli práce 

a nekonfrontuje svoje (neexistující) hypotézy s dalšími pracemi a autory.  

 

Následující kapitola 4. Krajinné metriky již představuje vlastní metodologický vstup do vlastní 

práce. Autorka se inspirovala v textu často citovanou prací Jaegera at al. a nabízí svoje upravené 

metriky pro měření rozsahu urban sprawl v Česku. Z textu není zcela jasné, co jsou převzaté 

metriky a kde je vlastní přínos autorky. Doporučoval bych pro další práce výrazněji oddělit 

vlastní přínos. Věty v trpné vazbě, bylo navrženo, bylo odvozeno, … neumožňují přesněji 

oddělit práci autorky a přebíraní dalších zdrojů. Přesto předpokládám, že právě subkapitola 

4.1.2 je vlastním přínosem autorky práce.  

 

Výsledky práce představené v části 5.4 vycházejí ze sofistikovaného výpočtu hustoty a 

obsazení jednotlivých ploch souvislé zástavby ve vymezených územích označených jako 

plochy vnímavosti. V modelovém řešeném území autorka dochází k nepřekvapivému závěru 

nárůstu zastavěných ploch a tedy i jejich relativní větší blízkosti mezi dvěma zastavěnými  

plochami navzájem.  Bohužel musím konstatovat, že zvolená metoda práce i přes poměrně 



rozsáhlý aparát přinesla zcela triviální výsledky. Čím více se staví, tím méně je volné krajiny i 

relativně přírodního prostředí, volné krajiny ve městě. Navíc zvolená terminologie resp. metoda 

je uplatnitelná pouze v suburbánním prostoru, ale nikoliv v rostlém městském prostoru nebo 

naopak ve venkovské krajině. Podle této metody je nejvyšší celkový sprawl (TS) například na 

území Vinohrad nebo Žižkova, což je z logiky výkladu tohoto pojmu zjevně omyl.  

 

Autorka se pokouší s uvedenými výtkami vypořádat v závěru práce. Oceňuji, že v závěru práce 

autorka prokázala kritický odstup od zvolené metody hodnocení rozsahu urban sprawl, je si 

vědoma některých omezení a je schopna je kriticky reflektovat.  

 

Jsem přesvědčen, že pokus autorky hodnotit rozšíření fenoménu sídelní kaše (urban sprawl) 

v krajině, je pouze jedním z méně praktických a méně funkčních metod, které umožňují 

sledovat a kvantifikovat tento fenomén. Kromě této metody je možné hodnotit změnu 

funkčního využití jednotlivých ploch a to jak skutečnou, tak i plánovanou například v územních 

plánech a hodnotit tak podobné procesy s podobnými závěry. Přesto považuji práci za 

metodicky dobře zvládnutou a oceňuji i přes celou řadu kritických poznámek prokázanou 

schopnost autorky nejen uplatnit zvolenou metodu, ale zachovat si i v jejím hodnocení základní 

odstup.  

Práci považuji za silnější v praktické části, teoretický rámec práce je málo přesvědčivý a 

směřuje dosti přímo k testování právě jedné metody.  

 

I přes dílčí velmi kritické poznámky doporučuji práci k obhájení  
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