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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce:  Zatravňování, zalesňování a opouštění zemědělské půdy Česka po roce 1990  

Autor práce: Bc. Jaroslav Kříž   

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Již přečtení několika úvodních stránek bohužel svědčí o kvapném tempu, ve kterém autor práce 

Jaroslav Kříž své poznatky z výzkumu změn využití krajiny sepsal. A je to škoda… 

Je asi bezpředmětné konkretizovat jednotlivé nedostatky, překlepy, gramatické chyby aj., kterými se 

to v předloženém díle jen hemží. Seznam by byl v případě Jaroslava Kříže opravdu dlouhý… Autor 

velmi často ignoruje interpunkci, odkazuje na tabulky bez udání pořadového čísla tabulky. Také 

odkazuje na kapitoly, ale nikde se nezvíme na jaké. Osobně je pro mě záhadou, proč u českých 

autorů v přehledu použité literatury zcela nahodile chybí háčky a čárky v jejich jménech. Autorovi 

také činí problém posoudit, zda psát velké či malé písmeno. 

Stylisticky hodnotím práci jako podprůměrnou, autor např. několikrát po sobě opakuje identické 

slovní obraty. V elaborátu se objevilo několik vět, jež jsou i při největší snaze naprosto 

nepochopitelné – důvodem je absence podmětu případně přísudku… 

Autor zpracoval velké množství analýz a výpočtů v GISovém software, osobně bych proto přivítal 

větší množství mapových výstupů, které by lépe dokreslily zkoumaná témata a zároveň by vhodně 

doplňovaly autorův výzkum. Dovedu si představit, že by se v práci mohla objevit tematizovaná 

katastrální mapa zkoumaných území. Též by byl vhodný alespoň ilustrační obrázek (ortofotomapa 

v kombinaci s vybraným územím) zachycující oblast, kde autor analyzoval vlastnické vztahy. U map 

zachycujících využití ploch v roce 1990 a 2013 bych přivítal ještě mapu zachycující stabilní 

(nezměněné) plochy vs. plochy, u kterých se změnilo jejich využití (vč. tematizace/kategorizace změn 

využití). 

V přehledu literatury chybí některá citovaná díla. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   
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Ke zvoleným cílům práce nemám připomínek, autor ale mohl podrobněji vysvětlit, co ho motivovalo 

právě k volbě vytknutých cílů. 

U hypotéz 1 a 2 se nemohu ubránit, že autor zkoumá již vyzkoumané. Problematika exponovanosti 

případně geomorfologických faktorů ve vztahu ke změnám ve využití krajiny byla dle mého názoru 

dostatečně probádána a není nutné ji stavět na úroveň hypotéz. 

Zajímavá je jistě problematika vlastnických vztahů v kombinaci s otázkou vzdálenosti mezi trvalým 

bydlištěm majitele pozemku a polohou vlastněného pozemku. Kladně proto hodnotím hypotézu č. 3. 

Naopak hypotézu č. 4 považuji za nadbytečnou a spíše bych ji nahradil hypotézou, která zkoumá 

vztah mezi geometricko-morfologickými charakteristikami jednotlivých ploch a změnami jejich 

využití. Ačkoli je tato problematika autorem zkoumána, neváže se k ní žádná hypotéza. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autor pracuje s „tradičním“ okruhem výzkumníků i publikovaných děl. Popisuje realizovaný výzkum, 

ale své vlastní bádání zásadněji neukotvuje do již zpracovaných problematik. Chybí mi, jasná 

definice, čím konkrétně rozšiřuje/doplňuje již popsané závěry a výstupy dříve uskutečněných 

výzkumů. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

V práci se objevují tři přístupy k hodnocení faktorů ovlivňujících změny využití krajiny. Autor 

analyzuje vliv následujících hybných sil: (a) fyzicko-geografických; (b) vlastnické struktury a (c) 

geometricko-morfologické. Přínosem je komplexní přístup, mínus reprezentuje omezený vzorek (2 

modelová území), kde byly tyto faktory zkoumány. Na druhou stranu je jasné, že podrobněji 

uchopený výzkum a zpracování většího množství modelových území by dramaticky přesahoval 

časové možnosti autora práce, které měl pro jejich zpracování. 

Při takto omezeném vzorku bych se proto vyvaroval některým obecnějším závěrům. 

Jak již bylo uvedeno výše, chybí mi katastrální mapa se zvoleným výřezem 1 km2, kde autor 

analyzoval vlastnické vztahy, nevím, kolik pozemků se v těchto výřezech nacházelo, jak se 

„množstevně“ lišila obě modelová území a kde konkrétně se tyto výseky nacházely. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analýza je provedena po formální stránce správně, interpretace je však velmi zjednodušena a chybí 

zasazení do kontextu s použitými teoretickými východisky. Autor se zpravidla omezuje na porovnání 

zjištěných faktů pouze s jedním vybraným dílem. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 
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Závěr a vyhodnocení práce lze označit za standardní, bez hrubých formálních chyb a nedostatků. 

Bohužel i zde se projevuje „rychlíkové“ sepsání práce, kdy se autor omezil pouze na obecnosti a 

vyhýbá se hlubším úvahám a prolnutí s teoretickými východisky práce (kap. 2). 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Dovedu si představit, že sběr a dohledání vybraných dat zabralo autorovi velké množství času. Také 

zpracování, vektorizace v GIS, terénní šetření si vyžádalo své penzum úsilí. Je pouze na škodu, že tato 

snaha mizí v podprůměrně zpracované textové části a interpretaci výsledků. I když se autor snažil o 

komplexní přístup, práce přináší málo nového. A nakonec i relativně inovativní přístupy mizí 

v průměrnosti celé práce a nedostatečné syntéze výsledků. 

Po formální stránce autor splnil nároky kladené na samostatný výzkum, práci s literaturou, analýzu 

dat a zpracování výsledků. Pokud se pokusím naprosto ignorovat stylistickou a gramatickou stránku 

díla, pak doporučuji práci k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1. Jak konkrétně byla hodnocena zakřivenost – průběh a délka hranice jednotlivých ploch ve vztahu 

k jejich rozloze? Co ze zjištěných výsledků vyplývá pro vzhled české krajiny? K čemu dochází? 

2. Jak autor subjektivně a také pocitově vnímá změny, které probíhají v modelových územích? Jak by 

je (identifikované změny) ze svého pohledu coby návštěvníka krajiny hodnotil? 

3. Jak autor na základě zjištěných poznatků a faktů odhaduje budoucí vývoj využití krajiny ve 

sledovaných modelových územích v nadcházejících ca 10 letech? 

 

Datum:  

Autor posudku: RNDr. Robin Rašín, Ph.D.  

 

Podpis: 

 


