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Předložená práce Elišky Fňukalové „Zelená infrastruktura střední Evropy“ obsahuje 70 

stran textu včetně seznamu literatury a 7 stran tabelárních a mapových příloh. V práci se autorka 

věnuje aktuálnímu tématu ekosystémových služeb a jejich využití při definování zelené 

infrastruktury v zájmovém regionu střední Evropy. 

 
Hodnocení splnění cílů v zadání práce 

Klíčový cíl práce, tedy identifikace vhodných lokalit pro vymezení sítě zelené infrastruktury ve střední 
Evropě, byl bezezbytku splněn. Rovněž všechny další dílčí cíle a postupné kroky (rešerše problematiky, 
typologie krajiny a klasifikace ES) byly nadstandardně naplněny. 
 

Hodnocení práce s literaturou 

Rešeršní část diplomové práce hodnotím jako mimořádně zdařilý souhrn poznatků o konceptu 

ekosystémových služeb a vymezování zelené infrastruktury, který by bezesporu obstál i jako 

samostatný přehledový článek v recenzovaném časopise. Autorka pracuje s mimořádným počtem 

téměř výlučně zahraničních zdrojů, získané poznatky kriticky hodnotí a porovnává. Z úrovně 

rešerše je dobře patrná autorčina nadstandardní orientace v řešeném tématu. 

 

Hodnocení použitých metod a postupů, správnost argumentace a interpretace 

V řešení práce autorka využívá několika klasických krajinně-ekologických a geoinformačních 

metod, které využívá v sekvenci kroků „typologie krajiny – hodnocení potenciálu ekosystémových 

služeb – modelování zelené infrastruktury“. Každá z těchto dílčích fází vyžaduje ovládnutí 

specifických nástrojů a postupů, autorka jejich provázáním dokazuje vynikající schopnost 

geografické syntézy. Vlastní výsledky jsou pak korektně interpretovány a diskutovány. 

 

 

Hodnocení odborného přínosu 

Kromě kvalitní rešerše sleduji hlavní přínos předložené práce v inovativním přístupu k vymezení 

zelené infrastruktury. Takto pojatá studie přináší nejen v českém, ale i středoevropském prostředí 

unikátní výsledky, které bezesporu mohou směřovat k publikaci. 

 

Hodnocení formální stránky 

Práce je psána srozumitelným odborným jazykem a je logicky strukturována. Vysoce hodnotím 

kvalitní grafické přílohy, jak vlastní, tak i přeložené či upravné grafy a schémata ze zahraničích 

studií. 

 

Přístup studentky 
Autorka přistupovala k řešení práce zodpovědně, pravidelně konzultovala postup a sama aktivně 

vyhledávala řešení vyvstávajících metodických problémů. I během vlastního studia prokázala 

nadstandardní zájem o téma, aktivně se zúčastnila několika konferencí a zahraničních stáží. 

Publikované výsledky její bakalářské práce již byly citovány v databázi SCOPUS, proto lze 

předpokládat podobné směřování výstupů obhajované studie. 

 

Předložená diplomová práce dle mého názoru plně splňuje stanované nároky, doporučuji ji proto 

komisi k obhajobě s navrženým hodnocením výborně. 
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