
Posudtkvcdoucího na diplomovou práci trkteřiay Šrrlrov€:
Eist*ritký ryvoj l*žrrícř: Ix*, *|xvir*lnfu* l*k * v*d*ich pl**h v* st'ř*É*fm P*E*bí

Dipl*manÍ&a zprac'*vala a píedložila rozsi&lo* dipl*mor"ou praci {r*z*afu l l* sryá*} s
rrrn*žsÍvim výstižných barevllých grasckých při!*h {t?s&ě přes t*s} umis*llýefu přiln* v
texfu' Pa počátečních *ejasnostech s uclr*prrim ojedirrétéha tém*fu. k*y *e*rě€* ťEÉř' c*
*aváeat' se dolti*zala velmi dobře ori*nt*vat v m$*h*stgenné pr*bÉ*nt*tíce * *xk*r:w
odevzdala lrsalitaí dipl*movou praci. Běhcm jejího zpra*tváaí mus*l* prttr*ázat v*čs{raítít*
ďovednosti a skloxbit maltsti atechnilj zjskan* vr*znýeh st{r*ij*jsk {is*ip}ilra*}:. *s
btaniky přes ge*grafii aŽ k práci s digitátrrími kart*grafický*ri č*ty c ** tá*&'dh*
průzkumu *Ž k pďítačové graťrce. Byla tc práce Ea*rečná *a Ěer*rrrgi pnizk*arr' při nÍž *e
dokázala vypořádat s problémy s vymezeaim ůzerni' s b*{anic*ým{*rrniatlogi*bjYn i
praktic|rjm terénrrjm v}msz*nim a}*via|rri*h luk a lu*rich t*s*.

Diplomová prá*e rn.{ logické uspořádáni aje ps*aa čtit3ra k*ltivovanýra ja4'k*r::- *řg*Ě* se
v tak rozsáhlém dile autorka aevyv.arovala jis*ýc}t grarnaticlry*tr *}ryb" jcŽ mgfu*l: pram*ai1 z
*tpczor**sti a *edastatečrré karrtr*Iy h*t*v ého t*xtrl

Y představeaí stanov*nýcb cí1ů {stÍ. 3} jť spíše aazrračcna por:žieá raetodq v *í1**h m*t* být
rrice akcentované zaměření prace rra slescváai a lgd:r***ni eměn v tr:r*jině.
Yst*p*i charakteristika xzemi je přelrledrrá a výstižná' Por.tz* *a str' 5 v leg*ldě M*py 3
r*ísto ,-K*Ěegttrie'" ttrělc býť uvederr* raději ',.Ge**tttt'*íxigfcĚ.djee&crfÉ;l'*". Příl*hg přewreté a
portálu Cenia nep*r'ažuji vždy za *ptimálni {např. Map4: tharakteristilrg s*.dira*r*á}.
$a str. t 1 je třeba rrpřesnit resp. při obhajabě vysvětlit forrnulaci o 

',&i.rírrl:r:qrě.a*-y.la*xŤf
ýl*ď.ťe Íes**. Té bylo zejména vpřpadě |užních l*sri vPolab* **s*žerr* eřqi*tě *Ěrrrrr*Irerrr
pouději.
Na str. 13 by bylo 1epší slovy vysvětlit zkrail'ry kat*gorii evlášlč chránčných ůz*mi {PP" Pil"
NPP' NPR}. Jedngtlivá chÍáněfia irz*mí js*:r přehleánš a velrr:i vhodrrě straťst{É*ťia*vátrs
l etecloými sniml3 {o*cfotc}.
Prvky nadregionálniha a regia*álnihc USES uváděné v tabulce *a s*. 33 m*š:ly b${
vyznačeny i v Mape 8 na př*áchozi str. ?3'
Nesorrhlasím s tvrzenim na str. 3 [' Že ,, trs/r$/ v*ďlrí** řrr:sp*ďeíř"sť$í,:e ,*Ť5.g s *"ťriď*r* i{*rf*
ÍY. ve }4. st*tetí,.. Skutečný wchal spadá až do kance 15. a d* ce|ělr* t6. st*|eti.
v další části je dukla&á pozarnost věnová*a typologii iužrrich lesů a ďu*.irálr:icb |*k. Tat*
částje.opetvelmi dobra a wčdčí o kvalitaích znglostťůh autor\3' }€er*zrrmímj*a*rq pr*č
lesrri 1okali6, js*u p*piscvané p* pror:d* a lrrčni pr*ti p*edrt- Ll*euky histr:ri*.býc.& exep

{Mapa 20 - ?4} mchly b1it dcplrrěxy alespaň přib|ifu;ým pafic\irn měřitker*-
Kapitola ?. Metodika je piehtedna d*břs *apsaná i s vhod*ými *azorn$.n:i ukfuirar*i
zobrazení mapovaaých pfvků aa jsdnotliYých lrist*rický*h rna3á*h.
Výstedky jso* *pět přehle*nýr* a př*st.ěděiqým způsoberx preeentevitrry sl*vrr*- v t*b*Ékl**.h
a graťech. Yyptývaji z nich zajimavě zavěry; alarx*jici j* dr*matie{i r.lbytek #*trir*.l:rielr l*k
zejména za obdcbí pcslednich 50 tet. Ryb*iky, Lt*ré na rozdil ad tuĚrrích l*sťr a alut{lálnic*
tuk nebyty vázané :ra bezpr*středni blízkgst Labs. jsou zdt ryr***váay jahsi rraví*. Fr*t*
eměny v jejich rozšířeni nejsau čiselně zpracovásry v tab*lb"{*h * prezeatevérry v gr*ťe*řr

{bývďé ry&aični soustavy ve sťedxirrr P*tabi jsau tématern jiné" jiĚ zadx.*é b*kalá.ď:k* a
magistsrské práce). Y připadě pisksven měto být pro pŤesll*st i v l:áglx suhtrapitoty *a str.
88 a Mapy Xl na str. s9 rlvcdsno' že se jeďná pcr:re o zatcpexr* piska:.rry *j*jioh*'ď:ri
plochu.



Závěrsčné kapitoty - Diskuse a Závčr. js*u velmi dobŤe napsar:* a svšdČ,i * autsířií'ě
přehledu' *rieíÉeci v problernatice * schoprr*sti sprr*rrrré i*terptÍa*e výsle*hň.

Di|či qýsledlry této dip|omtvé prá*.e byty již v dubnu 2**ó prczc,nt*vi{ny forcšr*u FsÍ*íl"l ila
mezinárodnim workshopu pracovai skxpiny LUC,{ {r,alld UseJC*vcr Chmge} a aut*lt* b3{a
d*paruče*a jejich dalši publik*ce v *dbarném tisk*. K t*mct* ďap*r*čexá se pfip*j:rji.
poněvadŽ jsem přesvědčerr' že diplom*vá pn{ce K*teřirty Šulcavé přirr.*ší *rigiraĚ3nĚ' v*lrei
ceruré poznatlT a o qývoji lcrajiny střednih* Polabi' z*jm*:la pkud jd* o fuistorj*kč zrllč*y r"
rozšiření lužrrich Issů a aluviáInich Iuk. Ziskané *ystcsl3 m*hou b:.t Ty$ži.}* *r$ány **hrary
přirody i pra plr{novi*ní a ma*agemerrt sle*ované.h* *zemí.
S ohledem ** rozsah" ucelene* ťÚrmu, kv*litu a pnik*zně výsledky dap*r*č*ji dipl*r*avet:
práci k obhajobě a nawhuji její hodnoceni výborná.
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