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n* clip|a**vctr práci K*teffny Šrr|cevé:
''áistarieLý vyvoi 1užníth lesá, *lrrviálaích lak a v+d*í*h plach ve střtdaí& Pot*bť'

Cilem předložen* diplomové pra*e bytc pad*fuycerri Listtlri*kÉtl* qfu*j* a zrcrsíi
l*zlohy luŽnich lesů" ahrYialnich lak a vtdnicil ploch ve s**d*im Polabi' a to v časevsíít
h*rizonfu od konce I8' století do sorrčas*osti' Starrcver:ý cíl byl arrt*rkau spIrrĚx * qýs}eďhem
je poměrně kvalítni diplarnavá práce' zal*že*i{ na a*alý"z* mapevý*h NkBedlt z* č$ř
různých časovýcb obdobi a al1ualaich ortoťotomap. Yy$ž'ty byly také v"*sld$: ar.rt*rši*a
vlass*ho tgr*lrrriht průzk*m*" Při z.pra**váni dipl*t*ov* prac* ar$*ík* prckáx*}* s*fu*p**st
práce s literat*rou a především sch*prrast zprac*vání a rtásledrré arralýry m*pqich pdklaďů
s využitím GIS.

Pnice má logickcu strulŤuru a *bsalru.ie enačns rnnožs{vi pfubl*ný*h grafiefuý*h

výstupů. NšL1erÉ pasaže jscr: psany pměr*ě *scbitjm sI*h*$}' Lt*r$ mliĚ* byt rrrfxry v:ri:rriful

jak* ment*revá*í * ventil*vání subjektir*rích *i*z*r&' aře pdle rxé'ha iláz*cř} *esrriž*j* kÝ"elitt}

*e1ě práce' aai objektivitr: získaných výsledků.

K přtdlcŽené diplomavé práci mr{*tt $r* pfipomi*k5:

. Zřejmě nejvčtšim ned*statkem je uámčna ;rňzvů Slrapir:e a Netušil r'.kapit*lc *. i. a
především u map č' 5s - 54' Lesní celek Ť{cfušil j* zde *hybně *zaař*a jak* skapi*'r
{Skr:pice je ve skrrtďnosti ru*'zev stepeho r&merre [-abe rr PsděbEed jeh*ř pctafua je
sprár.rrě calffeslena na mas č. 18 *a s. 42}. Naapk *iirvem Net*šil j* vteĚ* kapitale
označován lrržní les Hanín {mapy 55 - 59}'

r Yymezené uzemí se aekryje aai s i:zemím Palabsksho r*gionr:' ani s i:zcrrrirx olrr*sa
Nymb*rk' jalc je ur.edff}* na s- 4' Y5*nezerr* irzemi j* paxe* sa*čl*.cti těc.lrt* *eryg*i*h
celků.

r V textu je někotik neliptnýci ciiaci- Ťm. že jt ur"*dtr: pcilze jed*n autsfn pře"xaže da**
publikace mají autorů více; v sůznffna litsratury jsou tato díla *it*vá*a spa{vnř {např.
Br&na' 2ss2 na s. 52; Špryňar' t997 *a s. 8* aj.}.

e GecF*rtal Cenia {uvederl jak* zdraj tr rnep ? - *} rrelri avedeÍ} v a&*"ěr*&l*:rr sĚat*:r}t}
literatury a Geolab UJEP {uveden jako zdroj n map l*" 12" i?, ?1,4l- 51. 5S- ?3" 3? a 3S}
js uv*dvr pd jiným nazv*m)'

c Počet pravopisrr.ých a sry-listi*bých *.hyb je r*a rirrcsné irr*vni' trěl<Éer* př*Elepry vštk
rrrohorr b;it zavádějici {rrapř. ,"klenes* *a s. 14. *,siť vpcvcd*i.- aa s. 34' *grer*ťčea-* Éa s-
33 a předsvším aimčna Kar*l 1H ' zaKarta Yl- aa s. 41}.

. Nepřesná a zavádějíci jsou také nčktena sťylisricl<lá lyjadřeai {např. 'šulturni *r*lry l*sfr.-

*a s' 5?' 
""drulrá 

povodňová vlxa přišt* Y rsce l?ss* *a s. 3* či -.eůr*dĚevrfuÉ futrči* g teeě..

na těže straně}'

" Nejednotné a nevysvětlené je poufru{ní pojmů 'pepůvodxí dťub." a.gizolcdý srub*' B3"lt
by vhodaé po*žívat v celé praci jeda*tař určiŤý teťmin pro druh zjir* gs*grafick* t&lasti
a určrqi termia pro druhy sffedoew*pské' ale sta*aviš*rě rreplivcdrri. Feutrte texxi:ry by
také měty být vysvětleny. Zi{měna těchta pejmů taťiŽ vede k nepřesrestarn {-llepův*d*ř
druhy Ficea abies ařj*rl,s;ýr'*sfris*. na s''13}-

r Js šk*da. že chybi návamtst *a rrělr1er€ dřivějši sra,ce. l"tcré byly pfi zpra**va*i
opomenrr$ {např. pro piskavay použivá arrt.*rh* své vl*stní rrí**iy' kteg* w v rtěE*er,ých
připadech velmi tiši od 'náztr& v dřive zveřejněnýelr dileclr- ate také d ra*Eťťl ffi*'ě



uživaných misfirimi obyvate|i - např. Pisk*r*a U Pist. pro kfercu s* #l aá,e*v J*g€rG
rr Sadské. pískorraa U Kgstgmlátslr' l*erá leff rr Doubravy a nrázev Pisk*v$s' E*ubr*v*. j*
dokance oÍiciálně užíván firmo*' kten* zde pisek těží"

o Tyrzeni- že ,,Y 60. letech {m$l*na 2*' stot'} vznikaly prud pískawt3*. ďta e. !9 *eaí
pravdivé. Pískovny byly ve střednimPolabí zakladány již maoh*m dřive-

. NáZvy rastlirr a dřevin by měIy být pc*živalry jsdn*frrĚ. nejl*p* pdl* rrrčit* publika**
{n*př. Kubát a kol. 2ss2}' n* rnnoha místech by bylc vhodné rrvést. ceE* *rÉrvy {včetně
druboqý*h a tatinstrýc}r }.

r Y kapitole 6. ?.3. by bylo l.trodné uvést také qývoj v 19' a př*devšim 3s. st*lctí {a*bo
odkázat na př*dchozi kapitoly" kde byl ďesp** čast*šně p$pserr}"

r Z estetíckého hlediska nepůs*bí příliš dcbře legenda bez vrritřní*h okr*jri {.*. 5s" 6t - 65}
* {J map 40 - 43 a 45 - 59 je užívá*a čern& bar*'a která není v legendč l3svěĚlerra-

I přes výše uveďen* neď*statí3 dsp*rsšuji dipIamov** práci Kateřirry Šďc+vÉ k
abhajobě.

V Praze dne 1. června 2006

fufgr. T*nu*š F,{*rějčsk
spEs}t€


