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Předkládaná diplomová práce v úvodní části představuje zájmové území, kterým byl pás českého 

pohraničí táhnoucí se od severní hranice CHKO Český les přes NP a CHKO Šumava až k východní 

hranici uvažovaného CHKO Novohradské hory u města Nové Hrady. Společným jmenovatel tohoto území 

jsou vysoká kvalita přírodního prostředí a podobný historický vývoj ve druhé polovině 20. století – 

především odsun německy mluvícího obyvatelstva a vznik železné opony. Území Šumavy, Českého lesa a 

Novohradských hor se naopak liší existencí, vznikem či neexistencí velkoplošného chráněného 

území.Vyhlášení VZCHÚ provází omezení a zákazy jak pro návštěvníky, tak také pro obyvatele takového 

území. Tyto zákonné podmínky do jisté míry mohou ovlivňovat socioekonomický rozvoj území a podle 

některých lidí nejsou tak přísná opatření k ochraně nutná, což vede ke snahám o změnu legislativy. 

 Cílem této práce bylo porovnat socio-ekonomické ukazatele vývoje obcí ve třech sledovaných 

oblastech jihozápadního pohraničí a zjistit, zda existence či vyhlášení VZCHÚ mohou stimulovat či 

inhibovat rozvoj regionu. Z hlediska dostupnosti dat byly zkoumány změny vybraných parametrů v letech 

1991 a 2011. Výsledky statistických analýz jsou diskutované v kontextu prací, které se věnují 

socioekonomickému vývoji oblastí v chráněných územích a periferních oblastech.  

Zdenek při tvorbě DP pracoval samostatně a aktivně získával různé statistické údaje, odborné 

podklady a prozkoumával další informační zdroje. Většinou úspěšně komunikoval  s orgány státní správy 

a dalšími odbornými institucemi, aby získal potřebná data. Zodpovědně přistupovala také k formálním 

náležitostem zpracování textu.Oceňuji jeho entuziasmus, se kterým hledal další odborné publikace 

věnující se zvolenému tématu, což s ohledem na fakt, že se jedná o téma na pomezí sociologického a 

ochranářského výzkumu nebylo snadné. Přínosné byly jeho osobní zkušenosti a znalosti významné části 

zájmového území.  

Práce Zdenka Píchy splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na Přírodovědecké fakultě 

UK a doporučuji ji k obhajobě. 
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