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Posudek vedoucího na diplomovou práci Bc. Jana Váni:  
VLIV VÝZNAMNÝCH MÍSTNÍCH PODNIKATEL Ů NA SOUČASNÉ ZMĚNY VE 
VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY. P ŘÍPADOVÁ STUDIE OBCÍ ZBRASLAVICE A 
BOHDANEČ 
 
Diplomová práce Jana Váni má značný rozsah 142 stran textu, 36 stran příloh a další 4 
nestránkované mapové přílohy. Má výbornou grafickou úpravu a po všech stránkách splňuje 
požadavky kladené na diplomovou práci. 
 
Věnuje se aktuální, velmi zajímavé a vděčné problematice současných změn ve využívání 
krajiny. Autor se nespokojuje pouze s konstatováním těchto změn, ale v souladu se zadáním 
práce se pokouší o jejich hodnocení pomocí konceptu ekosystémových služeb a dalších 
ukazatelů a dochází ke konkrétním, originálním a velice zajímavým výsledkům. Diplomant 
byl od zadání diplomové práce v pravidelném kontaktu se svým vedoucím, aktivně 
rozpracovával úkoly zadané podle osnovy, samostatně pracoval v otázkách zajištění dat 
(mapy, letecké snímky, digitální databáze), jejich zpracování a vyhodnocení v prostředí GIS. 
Na častých konzultacích docházelo k upřesnění a konkretizaci náplně diplomové práce.  
 
Práce má logickou strukturu. Rešerše řešené problematiky se v souladu s cílem a obsahem 
práce zaměřuje na dva široké tematické okruhy: 1) sledování změn ve využívání krajiny a 2) 
ekosystémové služby a jejich hodnocení. Oba tematické okruhy jsou přehledně a výstižně 
pojednány s využitím dostupné literatury. 
Fyzickogeografická charakteristika řešeného území je velmi podrobná, např. 
geomorfologická charakteristika nebo klimatologický popis jsou pro účely práce až příliš 
detailní. Naopak mohl být uveden zákres ÚSES. Chyby ale nacházím jen výjimečně a v 
detailech (na str. 45 je chybně uveden průtok v km3 místo m3).  
V Metodice jsou podrobně popsána použitá data, jejich příprava, vytvoření vlastní databáze a 
způsob hodnocení. Zejména ke stanovení jednotlivých kategorií a jejich bodovému 
ohodnocení pro výpočet ekosystémových služeb musel autor přistupovat tvůrčím způsobem 
se značnou invencí, protože existující metodiky počítají buď s hrubými kategoriemi podle 
CORINE Land Cover nebo naopak s velmi detailním členěním podle Katalogu biotopů ČR.    
Ve Výsledcích jsou nejprve podrobně popsány změny ve využití krajiny v jednotlivých 
katastrálních územích i v řešeném území jako celku. Základní vývojové trendy jsou dobře 
patrné: výrazný úbytek orné půdy, přírůstek lesa a trvalých travních porostů a vznik některých 
nových kategorií jako chatové osady, rekreační a sportovní areály. Z celkového trendu se 
vymykají data za rok 1953, čehož si je autor vědom a sám upozorňuje na možné příčiny.  



Vyhodnocení přírodního kapitálu a ekosystémových služeb ukazuje mírný, ale trvalý růst 
jejich hodnoty, což je potěšitelné. Největší, v některých katastrech až skokový nárůst ve 
srovnání s pomalým růstem ostatních ukazatelů vykazuje hodnota koeficientu ekologické 
stability. Souvisí se změnou land use, např. s úplným zánikem orné půdy v k.ú. Dvorecko, 
současně však potvrzuje, že tento koeficient je konstruován jako příliš hrubá charakteristika. 
Několik ukazatelů krajinné struktury (krajinných metrik) mohlo být uvedeno zvlášť od 
ekosystémových služeb, protože nemají přímé finanční ohodnocení. Vhodně však dokreslují 
změny a vývoj krajinné struktury, potvrzují např. pestrost využití ploch ve velkých k.ú. 
(Zbraslavice, Bohdaneč) a naopak snížení diverzity v malých k.ú. (Dvorecko). Výsledky jsou 
uvedené v tabulkách, grafech a vyčerpávajícím způsobem slovně komentovány. 
V Diskusi se objevuje výstižné srovnání vlastních výsledků s celostátními trendy i 
s regionálně zaměřenými studiemi jiných autorů. Velmi zajímavé je srovnání dat vlastního 
měření využití ploch se statistickými daty ČÚZK. Je to sice nad rámec cílů vlastní práce, ale 
ukazuje veliký nesoulad mezi skutečností a oficiálně udávanými daty. Aktuální stav zalesnění, 
zatravnění a založení ovocných sadů, tedy hlavní recentní změny v krajině řešeného území, 
svou rychlostí významně předbíhají oficiální úřední statistiku.  
Vývoj hodnoty ekosystémových služeb je rovněž dobře zhodnocen a shrnut. Důležitý je 
závěr, který vyjadřuje odlišný trend vývoje ekosystémových služeb v řešeném území od 
globálního trendu. Nárůst hodnoty ekosystémových služeb v k. ú. Zbraslavice, Bohdaneč, 
Kotoučov potvrzuje vstupní hypotézu o významném (a pozitivním) vlivu místních 
významných podnikatelů na krajinu.  
Autor si je správně vědom mnoha dalších otevřených otázek, některé z nich naznačuje 
v závěru.  
Množství příloh, grafických i tabulkových, ukazuje na velký objem vykonané práce a její 
časovou náročnost. Kromě toho chci znovu vyzvednout výbornou grafickou úpravu 
diplomové práce, pečlivost při jejím zpracování, nadstandardní gramatickou a stylistickou 
úroveň písemného projevu. Vytkl bych jen někdy přílišnou podrobnost, která pramení 
z autorovy snahy po preciznosti, aby nic nezůstalo opomenuto. Po odborné stránce má práce 
vysokou úroveň, autor dokázal množství analytických výsledků, dat a ukazatelů převést do 
výstižných závěrů a syntetických zhodnocení. Výsledky práce by měly být publikovány 
v odborném periodiku. 
 
Diplomovou práci Bc. Jana Váni doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou výborně.  
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