
Vyjádření vedoucího k bakalářské práci Pavlíny Slavíkové:
Zmény ve lyužití krajiny v povodí Bylanky

Bakalářská práce Pavlíny Slavíkové je rešeršního typu a jejím tématem je sledování změn
vevyuživání krajiny se zaměřením na konkrétní tlzemí ve středních Čechách. V tomto
inemí (povodí Bylanky resp. hospodářský obvod tehdejšího JZDYitice)' které
reprezentuje běŽnou českou venkovskou krajinu s převážně zemědělským r,)uŽíváním ve
středních Čechách, byly koncem 80. |et20, století soustředěny odborné práce
černokosteleckého Ustavu aplikované ekologie s cílem dokonale zmapovattlzemi a
navrhnout jeho optimální strukturu pokud jde o využívání a hospodaření v něm. Kromě
r,^ýzkumnýchzpráv zde bylo zpracováno několik diplomoých prací i disertace.
V bakalářské případně pozdější magisterské prácije tedy na co navazovat. Zátoveťt je tu
výhoda, že pro toto území existuje dostatek odborných podkladů.
V bakalářské práci byla podle pokynů vedoucího provedena vstupní fyzickogeografická
charakteristikaizemí, která je nezbytnápro další práce v něm. Druhou částzaujímá
rešerše literatury k problematice sledování změn ve vRržívání krajiny. Tato problematika
je nejen u nás v poslední době velmi aktuální a frekventovaná, opět je tedy možné Se o co
opřít a l,ryužít množství literatury, jak diplomoých praci, tak odborných časopiseckých
ělánků i monografií domácích i zahraniěních. Autorka se tohoto úkolu v mezích
moŽností zhostila, ikdyž nejde do hloubky avylžívá většinou několik titulů Základní
literatury' znichž někdy přejímá celé pasríže.
S využitím literatury dále sleduje historický vyvoj vylžíváni krajiny, přičemŽ vlastní
tvůrčí přínos spočívá ve vyrŽití statistických dat o vylžitíploch pro zhodnocení vývoje
v konkrétnimúzemi. V případné magisterské prácije moŽné jít mnohem více do hloubky
jednak ve sledoviíní geoekologických zákonitostí vylžíváni krajiny a sledování recentních
změn ve vyrržívání krajiny, jednak v hodnocení krajinně ekologických charakteristik
krajinné struktury ajejich vazbě na moŽnosti krajinného plánování.
Autorka osvědčila v bakalařské práci přiměřenou schopnost orientace v odborné literatuře
i práce s datovými soubory a jejich zpracování do grafické podoby'
Bakalářskou práci Pavlíny Slavíkové doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace
velmi dobře.
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