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 Č.j. ....................  V Praze dne 1.9. 2015  
  při odpovědi uveďte toto číslo  

 

Oponentní posudek diplomové práce Bc. Kamily Jarolímkové: Land use a 
úbytky ZPF: nová divočina (Land use and decrease of agricultural land: 
new wilderness)   
 
Diplomová práce se věnuje zajímavému a vysoce aktuálnímu tématu vzniku a projevů tzv. 
Nové divočiny v krajině. Název práce je poněkud zkratkovitý, ale vystihuje její hlavní 
myšlenku a obsah.  
Práce má logickou strukturu a odpovídající úpravu. Chybí mi pouze její zadání. V seznamu 
tabulek, map, obrázků a grafů bych s ohledem na jejich vyhledávání uvítal uvedení stránky, 
na které se nacházejí. Seznam příloh je zbytečně uveden dvakrát – na začátku a na konci 
práce. 
 
Na začátku je také uveden stručný seznam zkratek, ale v něm najdeme hned několik chyb: 
1. některé zkratky jsou špatně anglicky rozepsány (IUCN, WWF) 
2. SJU by logicky mělo být SUJ 
3. některé zkratky použité v práci v seznamu chybějí (např. HYDE – str. 11, 16; SLB – str. 
59; ČÚZK – str. 39, navíc na této straně je špatně napsaný; ČGS – str. 39), proto je seznam 
tak stručný. 
 
Úvod práce na 3 stranách vlastně vykládá obsah jednotlivých kapitol a podkapitol, což je 
vcelku zbytečné a neobvyklé. Stačilo by výstižné uvedení do problematiky a zdůvodnění 
motivace k práci, jak je uvedeno na str. 11. 
 
Rešeršní část (kapitola 2.) je dobře pojatá a přiměřeně rozsáhlá, logicky zaměřená na 
problematiku změn ve využívání krajiny a jejich hlavní hybné síly, ve druhé části na rozbor 
konceptu nové divočiny, jejího vzniku, vývoje různých pohledů na tuto problematiku a její 
typologii. K této části mám několik jednotlivých dílčích poznámek či dotazů: 
- jak je definovaná SUJ ? (na str. 17 je navíc uvedeno stabilní územní jednotka, na str. 24 
srovnatelná územní jednotka) 
- je správná citace Kruemmer (str. 19) nebo Kuemmer (str. 88 v seznamu literatury) ?    
- na str. 24 je odkaz na kartogram č. X, žádný takový v seznamu není, zjevně se jedná o mapu 
č. 1  
- v tabulce č. 2 na str. 25 by bylo zajímavé uvést také údaje za Slovensko a tabulku nekončit 
v r. 2000 (jsme už o 15 let dále), např. v tab. č. 6 je datová řada dotažena až do r. 2013  
- výraz nová divočina podle mne nemusí být protimluv (str. 25) 



- v historickém vývoji pohledů na divočinu mi chybí období evropského romantismu  
- graf č. 1 na str. 32 mohl být nejen překopírován, ale přeložen do češtiny a pro lepší čitelnost 
zvětšen 
- nové biotypy nebo biotopy ? (str. 32)   
 
Na závěr této části jsou uvedeny výzkumné otázky a předpoklady, které jsou logické a dobře 
stanovené. Jenom bych předpokládal jejich uvedení a stanovení už na začátku práce (zadání 
!). K nim by měla být směrovaná a na ně navazovat rešerše problematiky. Metodika je 
rozepsaná podrobně, ačkoliv se jedná o jednoduchou metodu kvalitativního výzkumu, která 
v sobě nese prvky subjektivity. Dobré je obohacení hodnocení nové divočiny o její rozměr 
(měřítkovost). Některé nově definované genetické typy ND jsou logické, i když postobslužná 
ND je více méně podskupinou postsídelní ND.  
 
Kapitola 3. je nazvaná Empirická část. Lépe by bylo nazvat ji, jak bývá zvykem, 
Výsledková část, protože slovo empirický znamená česky zkušenostní, založený na zkušenosti, 
a část 3.1. (str.44-57) tomuto významu neodpovídá. Tato část je založená výhradně na studiu 
literatury a do značné míry má rešeršní charakter. 
Vlastní výsledky jsou teprve v subkapitolách 3.2. až 3.11. (str. 58-80). Jedná se o výstižnou 
popisnou charakteristiku jednotlivých studovaných lokalit. V úvodu bych uvítal přehlednou 
mapku s jejich zákresem. Také popis každé lokality mohl být doplněn mapkou nebo plánkem 
velkého měřítka se zákresem rozsahu nové divočiny. V grafickém vyjádření jsou tedy značné 
rezervy, stejně jako v kvantifikaci rozsahu nové divočiny, vyčíslení plochy ND v jednotlivých 
lokalitách. To by práci určitě prospělo a zvýšilo její hodnotu. Jinak popis je výstižný, 
kultivovaný, i když někdy až příliš podrobný, pokud jde o historii (např. Černý Potok).   
Přesto, že v úvodu se objevuje poděkování za gramatickou a stylistickou úpravu, vyskytují se 
v textu drobnější chyby především v interpunkci, v psaní velkých písmen nebo překlepy (až 
několik na stránce – jen namátkou např. na str. 61, 64, 69). 
K této kapitole mám následující poznámky či dotazy: 
- jak se liší postobslužná ND od postsídelní ND ? (str. 69) 
- jaký převrat má autorka na mysli na str. 71 ? 
- na str. 79 jeden odstavec se dvakrát opakuje 
 
Závěr  vhodně shrnuje celou práci a naznačuje některé další výzkumné otázky.  
Seznam literatury je obsáhlý. Formálním nedostatkem je nejednotné psaní velkých písmen u 
autorů. Hned první v práci citovaná práce (Bečková 2011) v seznamu literatury chybí.  
Přílohy celou práci vhodně doplňují. Hodnotu a exaktnost výzkumu a celé práce by zvýšilo, 
kdyby arch terénního šetření byl doplněn o rozlohu ND v dané lokalitě, nadmořskou výšku, 
polohu v terénu a typ vegetace, která tvoří novou divočinu (napsat „odlišná vegetace“ je 
prakticky nicneříkající).  
 
Celkové zhodnocení: 
Diplomová práce Kamily Jarolímkové přináší nové konkrétní poznatky o studovaném jevu 
(nová divočina) a všemi svými parametry splňuje požadavky na diplomovou práci. 
K sledování a hodnocení byla použita jednoduchá metoda s vizuálním popisem 
doprovázeným rozhovory s místními lidmi, bez další kvantifikace. 
Práci hodnotím známkou velmi dobře. 
 
Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.                                                                              1.9.2015 
 
 


