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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.) 

Jaroslav Kříž strávil úctyhodný čas sběrem a zpracováním dat, avšak jejich analýza a sepsání práce 

proběhly ve spěchu. Tomu odpovídá množství formálních nedostatků. 

Jazyk práce je sice srozumitelný, ale poměrně jednoduchý a neobratný. Místy je na hranici zachování 

smyslu (např. „změny využití ploch orné půdy“ na s. 50 a dále). Objevují se vyšinutí z větné vazby, 

stylistické nesrovnalosti, nedokončené věty, chybějící či přebývající slova; dále hrubky (např. s. 11 

nahoře, s. 19 dole, s. 61 dole, s. 63 dole), překlepy, chybně malá a velká písmena a interpunkce, 

prázdné či nedokončené závorky apod.  

Barevnost klíčových map v kap. 5.1 a 5.2 není vhodná, obrázek v příloze č. 1 je nečitelný.  

Tabulky v kap. 5 nejsou popsány přesně a v textu je často odkazováno na špatné tabulky a grafy. 

Někde v textu chybí čísla tabulek (s. 29 dole) či je uvedeno „tabulka x“ (s. 62 nahoře). 

Záznamy v seznamu literatury jsou ojediněle nekompletní (např. Hampl a Marada 2015) a místy 

obsahují chyby a překlepy. Výjimečně jsou odkazy na literaturu chybně (např. Bičík a kol. 2010 jako 

Bičík 2010 na s. 14). V seznamu literatury jsem nenalezl některé citované zdroje, např. Čada a 

Vyčichlová (2001) na s. 27, Demek a kol. (1987) na s. 36, Malíček a kol. (2007) na s. 37. 

V textu nacházíme i faktické omyly – např. FAO není (s. 14) Organizace pro výživu a zdraví, ale pro 

výživu a zemědělství. Zcela chybí návaznost kap. 2.1 a 2.2, práce navíc obsahuje dvě kap. 2.2. Název 

práce plně neodpovídá obsahu. 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Hlavní i dílčí cíle jsou vhodně stanoveny. Volba cílů by si však v úvodu zasloužila podrobnější 

objasnění (proč byly vybrány právě tyto cíle, v čem jsou přínosné). 

Hypotézy jsou v zásadě stanoveny správně. Znění hypotéz 1 a 2 však není zcela přesné (práce se 

nezabývá stavem ale změnami) a hypotézy 3 a 4 nejsou dle mého názoru dostatečně vysvětleny, 
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resp. podloženy literaturou. Zkoumané geometrické faktory (velikost a zakřivenost plochy) nejsou 

vůbec zahrnuty do hypotéz. Je škoda, že se autor tolik soustředil na již dobře prozkoumané faktory 

(přírodní podmínky, poloha) a méně se věnoval dosud nepříliš probádaným faktorům (socio-

ekonomické a institucionální). 

 

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

V práci bylo využito adekvátní množství literatury, vč. aktuální zahraniční. Přehled literatury (kap. 2, 

zvl. 2.1) je však krátký, převážně souhlasí s texty školitele a jeho týmu, a nepřináší mnoho nového. 

Autor literaturu spíše popisuje, chybí hlubší zamyšlení a vyvození důsledků pro vlastní výzkum. 

 

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

Výběr dat a metod pro jejich analýzu je v zásadě správný. Oceňuji detailně promyšlený a dobře 

zdůvodněný výběr modelových území. 

Již v metodické kapitole bych ale uvítal kritické zhodnocení nevýhod a omezení použitých dat a 

metod – v práci je provedena řada zjednodušení, která nejsou dostatečně diskutována (např. 

definice resp. stanovení „plochy“). 

Data užitá pro výpočet sklonitosti považuji za poměrně hrubá a nepříliš vhodná pro takto malá 

území. U ukazatele zakřivenosti mohl být uveden výpočtový vzorec, který by usnadnil interpretaci 

výsledků. U sledování vlivu vlastnictví ploch není vůbec uvedeno jak byly výřezy 1x1 km vybrány, kde 

přesně leží a kolik je v nich pozemků. 

Grafy v kap. 5 považuji za nadbytečné – k tabulkám nic nového nepřináší. V tabulkách vůbec nejsou 

uvedeny výsledky testování významnosti výsledků. 

 

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

Analýza sesbíraných dat je v podstatě správná, ale byla poznamenána nedostatkem času. Prezentace 

výsledků v tabulkách a grafech mohla být propracovanější – nejde o vzhled, ale o utřídění, srovnání a 

syntézu údajů. Interpretace je sice provedena a neobsahuje žádné závažné chyby, ale text působí 

povrchně, není pojat s dostatečným nadhledem a v souvislostech. 

Z hlediska struktury práce by bylo vhodnější srovnání modelových území (kap. 5.5 vč. tab. 14) zařadit 

hned na začátek výsledkové části práce. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěr je pojat standardně. Oceňuji snahu o souhrn a interpretaci výsledků, zhodnocení hypotéz a 

cílů, nastínění nedostatků výzkumu i výhled do budoucna. Na druhou stranu je text opět poněkud 

povrchní, nedostatečně syntetický a provázaný s literaturou. 

V souhrnné tab. 15 chybí faktor vlastnictví půdy, navíc některá tvrzení plně neodpovídají dílčím 

výsledkům z kap. 5 (např. sklonitost či zakřivenost). 
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Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Čas a úsilí které student věnoval sběru a zpracování dat jsou úctyhodné. Bohužel analýza dat a 

syntéza výsledků proběhly ve spěchu – výpočty i jejich interpretace si zasloužily více času. Podobně 

dopadlo sepsání finálního textu, který má řadu formálních nedostatků. Práce přináší ve srovnání se 

starší literaturou poměrně málo nových poznatků; chybí mi zvláště hlubší rozbor socio-

ekonomických a institucionálních faktorů. 

Autor nicméně prokázal širokou škálu dovedností (práce s literaturou, terénní mapování, využití GIS, 

statistické metody), práci věnoval nadprůměrné množství času, a při zpracování a interpretaci 

výsledků se nedopustil žádné zásadní chyby. Proto, i když s velkými výhradami, diplomovou práci 

Jaroslava Kříže doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1. Jak výsledky práce ovlivňuje velikost, resp. definice sledovaných jednotek (ploch, pozemků)? 

2. Autor tvrdí že nová zástavba má vliv na průměrnou rozlohu opuštěných ploch (např. s. 57) – jak? 

3. Pokuste se podrobněji vysvětlit nepotvrzení vlivu polohy (vzdálenosti od sídel a komunikací). 

4. Jak zkoumat vliv uživatelů ploch (hospodářů), který autor nastiňuje v závěru práce? 

 

Datum: 12. 8. 2015  

Autor posudku: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D.  

 

Podpis: 

 


