
Pav|tna Slavíková:

Zrnény ve využití krajiny v povodí Bylanl;y

Posudek obonenta bakalářské nráce

Předkládan á bakaláiská práce má 53 stran texťu. V něm je zaiazeno osm gtafů, čtyři tabulky,

1eden obrázek a tři map)r. I{ závěruje přiloženo osm příloh. Seznam použiých pramenů obsahuje
celkem 51 položek' z toho 1e 46 odkazů na literaťutu, která byla v textu dobře použita a iádně
citována. Práce má logickou a přehlednou strukťuru. Text je zptacován velmi pečlivě' grafika je

též na solidní útovni.

Cílem práce byly dva oktuhy. Pruní okruh měI za cíl nastínit možnosti ana\ýzy změn ve využln
krajrny a taktéž zhodnotrt nejčastěji použivané podklady. Druhý okruh řešil tématiku vý.voje

krajiny v Čechách s detailním pohiedem do sledovaného modelového povodí. Z uved,eného

plyne, že práce má spíše rešeršní chatakter, což však v žádném případě neubítá práctna kvalitě.

Ur'edená témata byla autorkou uchopena a zpÍacována velmi zdaŤt]e.

Text je členěn do jedenáctr hlavních kapitol' přičemž za nejcennější považuji kapitoly 6' a 7 '

Pn.ní zmíněná kapitola obecně hodnotí používané podklady ana\ýz zrr'ěnvyužití krajiny. i{apitola
7. ,,Vp'oj kultumí krajiny..přehlednou a čtivou formou podává čtenáŤl přehled o dlouhodobých
změnácbryužiúkra1tny v Cechách a v modelovém povodí v souvislosti s hlavními politickými a

hospodářskými udáIostmi.

I{ práci mám však něko]rk konkrétních výhtad:

I. Na sttaně 24 autotka wrdi, že soubot dat o land use' zpÍacovaný pod vedením doc.

Bičíka lryčleňuje 8 zák|adnlch kategorí: orná půda, trwalé travní potosty, louky, pastviny'

lesy, zastavěná uzemi, vodní plochy a ostatní plochy. TwaIé travní poÍosty jsou uvedeny

chybně, správně měly být uvedeny trvalé kultury.

2, Dalším důkazem toho, že se autorka nedostatečně seznámjla s kategorizací této LUCC
databázeje též nepÍesnost v gtafu č. 5., kam autorka začIeíu)e i souhrnnou kategoili

,'jrné plochy.., do kteté se zaltnu)ív grafu též uvedené kategorie ,,vody.., ,,zastavěné
plochy.., a ,,ostatní plochy..' Z tohoto důvodu součet podílů takto r,yjmenovaných

. kategorí nemůže být 100 7o (kategorie pokýají více jak 100 o/o rozlohy území),

3. Jako z&oj leteckého snímku nelze uvést pouŽe ,,mapový servef.., musí se zminit o jaký

se jedná přesně (obr. č. 1).

4, V textu chybí odkazy na přílohy.

5. V kapitole 7.1 Čechy, autorka uvádí nejdůležitější historické události, kteté měly

:ýznamný dopad na l1,užttl krajrny Čech. opomenut byl odsun německé menšrny

z pohtaničních oblastí po roce 1945.

Závěrem lze konstatovat, že pŤedložená bakalářská práce spláu1e jak po sttánce fotmáLri, tak l'

obsahové požadavky na ní kladené. Doporučuji ji tedy k obhajobě a hodnotím ji kladně.
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