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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Zdeněk Boudný zpracoval mikroregionální studii změn ve využití ploch v časovém rozpětí delším, než 
byla zpracována řada obdobných BP resp. MP (do r. 2010), tj. do roku 2015. Přispěl tím k výsledkům 
grantového projektu LUCC vedeném doc. Bičíkem, přestože tento projekt po vydání knižní syntézy 
v nakl. Springer v roce 2015 GAČR poté briskně ukončila, ačkoliv byl schválen až do konce roku 2016.  

Autor si téma i modelové území vybral sám. To, že jej jako tamní rodák důvěrně zná, považuji za 
výhodu či přednost, která se zhodnotí v případném pokračování v jeho magisterské práci. 
Modelových území na této regionální úrovní bylo v projektu LUCC zpracováno ve  velkém množství 
DP a MP, většina však je lokalizovaná v pohraničních oblastech. Přesto jsem s jeho výběrem MÚ 
souhlasil – patřilo totiž mezi menšinu industriálních periferních MÚ. Ostatní (zejména Krušné hory a 
Šumava byly spíše zemědělsko-lesnické). To je jedním z přínosů této BP. Toto MÚ bylo postiženo 
nejen odsunem po 2. sv. válce, ale i „druhým odsunem“ tamních základních fondů etc. po roce 1990 
za levnou pracovní silou, resp. „na věčnost“.      

Ač je nehistorik, autora zaujal (spíše uchvátil) popis historického vývoje v MÚ od vzniku Radvanic a 
dalších tamních sídel. Nadměrný rozsah příslušné kapitoly bylo třeba výrazně zkrátit, o což se na 
poslední chvíli snažil. 

Zde uvádím, že původně Z. Boudný plánoval svou BP předložit k obhajobě v podzimním termínu, 
dost pozdě se rozhodl učinit to v jarním termínu. Dostal se tak při její textaci do časového tlaku, 
v jehož důsledku jeho BP má nedostatky, na které upozorňuje oponentka práce. Zejména tu jde o 
důslednější identifikaci a interpretaci společenských hybných sil LUCC ve zkoumaném MÚ. 

Musím však zdůraznit, že autor byl schopen zpracovat GIS metodou dvě mapy LU, z nichž zejména 
mapa k roku 2015 je zatím svou datací spíše ojedinělá. Považuji ji za důležitý příspěvek do databáze 
LUCC Czechia, která zdaleka není využita a bude ještě dlouhodobě využívána.  A to  v jiných oborech 
(krajinná ekologie, environmentální vědy, pedologie, regionální rozvoj, hospodářské a sociální (ale i 
politické) dějiny, ekonomie apod.).  

Bakalářskou práci Z. Boudný zpracovával s nadšením, srdcem, zájmem o tématiku a její geografický 
význam. Je do jisté míry poznamenána nedostatkem času při její závěrečné textaci, přesto ji 
k obhajobě rád doporučuji.  
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