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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Ekodukty Pražského okruhu a jejich pedogeografické aspekty    

Autor práce: Kristýna Čánská  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce, popsané v úvodu,  se soustřeďují na posouzení funkčnosti ekoduktů na Pražském okruhu, 

čímž autorka volně navázala na svoji bakalářskou práci. Původní představa částečně byla korigována 

některými problémy, které se objevily během zpracování. 

 

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

Autorka prokázala schopnost práce s literaturou, v některých případech však v rešerši zabíhá do 

technických detailů výstavby akoduktů a nebo nevyužívá primárních zdrojů při popisu území. 

 

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

Způsob zpracování práce měl základ v terénním průzkumu povrchu vlastních ekoduktů a půdního 

krytu, který na ně navazuje. Vhodně je zakomponováno také získávání pedologických dat z 

archivních podkladů. Při průzkumu terénu používala v některých případech příliš subjektivní hlediska 

a mnohde také odbornou terminologii, která je v pedologii určitým standardem, nedodržela. 

 

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

Výsledky autorka interpretoval pro ohodnocení funkce ekoduktů. Dokázala, že průzkumná analytická 

data získaná v terénu je schopná utřídit a konfrontovat s daty z jiných zdrojů jako archívů a map. 

Výsledky jsou prezentovány přehledně v tabulkové i grafické formě. Dokázala, že nabyté znalosti z 

biologie a geografie umí použít. 

 

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

Jsem přesvědčen, že tato práce a její závěry poodhalují špatný přístup ke stavbám ekoduktů. Ty sice 

byly nákladně vybudovány podle moderních názorů, ale není zajištěna jejich funkce, protože se staly 

jenom dalšími nadjezdy v rámci cestní sítě lokálního významu. 

 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

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

nemám 

 

3. Souhrn 

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

Tento typ prací by si zasloužil větší pozornosti u odborné veřejnosti i když její závěry mohou být pro 

některé organizace nepříjemné. Nejsou sice používané všechny možnosti analýz půd a sofistikované 

způsoby jejich hodnocení, protože k takovým postupům nejsme vybaveni, ale i při jejich použití, 

jsem přesvědčen, by závěry byly podobné. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jaká je podle autorky optimální podoba ekoduktu a jak by se prostudované ekodukty Pražského 

okruhu mohly vylepšit? 
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