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Formální náležitosti práce  
Diplomová práce Jana Váni obsahuje celkem 142 stran textu a řadu grafických 
a tabelárních příloh. Formální, stylistická a grafická úroveň práce je velmi dobrá, pouze 
s ojedinělými překlepy. Také z jazykového hlediska je práce vydařená, napsána 
srozumitelně, bez gramatických nebo pravopisných chyb. Úroveň obsáhlých grafických 
příloh je výborná. 
 
Obsah práce 
Předkládaná práce sleduje dlouhodobé využití krajiny v období 1838 až 2013 a vývoj 
finančních hodnot přírodního kapitálu a ekosystémových služeb v letech 1990 až 2013 
na území obcí Zbraslavice a Bohdaneč v okrese Kutná Hora. Toto téma tak kombinuje 
tradiční přístup ke zkoumání krajiny s novější výzkumnou metodou v podobě hodnocení 
ekosystémových služeb. Originální a zajímavý rozměr práci dodává snaha o zhodnocení 
vlivu tří významných podnikatelských aktérů na místní krajinu. Cíle práce jsou v úvodu 
jasně stanoveny a doplněny čtyřmi výzkumnými otázkami, které vedou ke splnění 
hlavních cílů práce. Práce obsahuje jak teoretickou část v podobě literární rešerše, tak 
praktickou část založenou na vlastní přípravě a zpracování dat, včetně vytvoření vlastní 
kvalitní databáze s informacemi o využití ploch krajiny ve sledovaném období 
a následného hodnocení ekosystémových služeb. Je k politování, že v celé práci, včetně 
závěru pak zůstávají oba typy analýz a jejich výsledků spíše izolované, a to i přesto, že 
téma má vysoký potenciál pro syntézu zjištěných poznatků.  
 
Práce s literaturou a literární rešerše 
Citační úroveň práce je dobrá. Autor pracoval především s modernějšími publikačními 
výstupy. Snaha o doplnění starších děl je patrná v teoretické části. Co se týče využití 
zahraničních zdrojů, nejméně v teoretické části práce a diskuzi vidím potenciál pro 
jejich širší uplatnění. Zejména v případě problematiky ekosystémových služeb, 
především proto, že česká literatura je  v tomto směru stále ještě značně omezená. 
Postrádám studie některých relevantních autorů, jako např. R. S. de Groota, I. J. 
Batemana, R. Brouwera, kteří se ekonomickému hodnocení ekosystémových služeb také 
věnují a doporučuji je autorovi k seznámení. Ve výčtu dalších způsobů hodnocení 
ekosystémových služeb pak chybí zmínka o postupech zjišťujících biofyzikální a sociální 
hodnoty ekosystémových služeb (např. Maes et al. 2015. Landscape Ecology 30:517–
534). Dále mohly být v přehledu základních pojmů pro úplnost uvedeny také často 
používané pojmy „přírodní kapitál“ a „ekosystémové funkce“. Toto doporučení vychází 
z autorova nejednoznačného užívání pojmů. Například už na základě výběru klíčových 
slov v českém a v anglickém jazyce není úplně zřejmé, do jaké míry je autor opravdu 
srozumněn s rozdílem mezi „ekosystémovými funkcemi“ a „ekosystémovými službami“ 
(viz např. Haines-Young, R., and Potschin, M. 2010. The links between biodiversity, 
ecosystem services and human well-being).  
 
Metodika práce 
Metody použité při zpracovávání práce velmi přehledně uvádí kapitola 4 Metodika práce 
a zdroje dat. Autor pečlivě popisuje jednotlivé kroky přípravy dat, kategorizace ploch 
využití, postup hodnocení změn využití ploch a hodnocení změn přírodního kapitálu 
a ekosystémových služeb.  
Vzhledem k tomu, že se autor věnuje ekonomickému hodnocení, chybí v metodiké části 
objasnění toho a) proč autor zvolil pro celé šetření v období 1990 až 2013 jednu 



totožnou částku pro hodnotu bodu, b) proč zvolil částku právě z roku 2003 (a ne z roku 
2008) a c) zda autor nějakým způsobem zohlednil proměnlivost hodnoty koruny, 
případně HDP v čase. Pokud ne, měl by být tento krok vysvětlen, včetně jeho vlivu na 
vypovídající hodnotu výsledků. Kapitola obsahuje stručnou zmínku o nedostatcích 
použité hodnotící metody a o možnosti dalšího výzkumu. Jedná se o přínosný text, který 
by se měl ale objevit spíše až v diskuzi, ne v metodické části práce.  
 
Výsledky práce a jejich diskuze 
Podobně jako jiné části práce, také výsledky jsou prezentovány přehledně, s logickou 
a jednotnou strukturou, která umožňuje čtenáři snadnější orientaci v textu. Následně 
autor dosažené výsledky ve dvou částech diskutuje. První část je věnovaná tématu 
změně využití ploch, druhá změně hodnoty přírodního kapitálu a ekosystémových 
služeb.  Zejména první typ analýzy považuji za velice přínosnou, její přidanou hodnotu 
vidím v dlouhodobém horizontu zpracování změn využití ploch v detailním měřítku. 
Kladně hodnotím také naznačení možné nejistoty a srovnání dosažených výsledků 
s národními trendy i s jinými podobnými studiemi. Dle mého názoru ale nebylo 
dostatečně rozvinuto téma vlivu místních podnikatelů. Dovídáme se sice o hlavních 
typech zavedených změn, které autor hodnotí pozitivně, ale jde o veskrze obecné 
shrnutí bez podrobnějšího vysvětlení. Vzhledem k názvu práce mohl autor důsledkům 
činnosti místních podnikatelů věnovat samostatnou kapitolu, ve které by například 
interpretoval krajinné ukazatele v souvislosti s konkrétní činností podnikatelů, včetně 
datace kdy k výrazným změnám docházelo, dále které ekosystémové služby aktivity 
podnikatelů ovlivňují, do jaké míry a zda opravdu jen pozitivně. To, že vliv nemusí být 
zcela bez výjimky pouze pozitivní naznačuje autor až v samém závěru práce. Toto 
tvrzení zřejmě bylo myšleno jako motivace k dalšímu výzkumu, avšak působí spíše 
rozpačitě a upozorňuje na nezanedbatelný problém, kterému mohla být pozornost 
věnovaná už v této práci. 
Díky charakteru změn využití ploch došlo ke zvýšení celkové hodnoty přírodního 
kapitálu i hodnocených ekosystémových služeb. Motivace autora pro srovnání 
s globálním trendem je pochopitelná, je však potřeba upozornit, že studie, které si autor 
pro srovnání vybral hodnotí jednak mnohem širší spektrum ekosystémových služeb 
a zároveň není žádná ze služeb srovnatelná s některou ze čtyř služeb hodnocených 
v této práci. Toto srovnání proto hodnotím jako problematické, avšak pro potřeby 
diplomové práce jej lze přijmout. Závěr práce předkládá srozumitelný souhrn 
dosažených výsledků.  
 
Celkové zhodnocení práce 
Hodnocená práce přináší orignální zjištění o vývoji využití krajiny v zájmovém území, 
a to díky zohlednění proměn krajiny v relativně dlouhém časovém období, od první 
poloviny 19. století. V kombinaci s hodnocením ekosystémových služeb se v českém, ale 
i mezinárodním prostředí jedná o inovativní způsob analýzy. Pro potřeby dalšího 
hodnocení ekosystémových služeb bych však doporučila kritičtější zhodnocení použité 
metody a zohlednění věděcky robustnějších a běžnějších postupů, ať už podle vzoru 
Hodnocení ekosystému k miléniu (MA, 2005), studie TEEB (2010), nebo Národního 
hodnocení ekosystémových služeb Velké Británie (UK NEA, 2011). V neposlední řadě 
pak oceňuji potenciál práce pro uplatnění výsledků v krajinném plánování a hodnocení 
dopadů lidské činnosti na krajinu. I přes výše uvedené připomínky k této diplomové 
práci student prokázal schopnost uplatnit znalosti a dovednosti získané v průběhu 
dosavadního studia. Předkládaná práce splňuje obecné požadavky na diplomovou práci, 
a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji práci hodnotit stupněm velmi dobře. 
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