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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Práce se zabývá tématem, které považujeme v oblasti urbanismu, krajinného a 
územního plánování za nesmírně aktuální. Krajina ČR se v posledních desetiletích mění v 
důsledku globalizačních trendů; její lokální individualita se stírá ve prospěch narůstající globální 
uniformity. Rizika nežádoucích změn krajinného rázu/charakteru krajiny jsou v současnosti 
předmětem zájmu celé řady strategických dokumentů, územně plánovacích podkladů a 
dokumentací obcí a krajů. Autorka správně cílí na potřebu identifikace individuálně specifických 
znaků území, které by měly být v rámci rozvoje území více zohledňovány. Výzkumné otázky, 
které si autorka klade na str. 11, jsou pregnantně formulované a ve vztahu k cíli práce naprosto 
relevantní. 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Splnění cílů disertační práce 

komentář: Cíle práce, tak jak byly formulovány v kapitole 2, byly naplněny. 
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Metody a postupy řešení 
komentář: Metodologie práce je objasněna zejména v kapitole 3. Metodika. Tato část je psaná 
poměrně úsporně. Autorka tak musí (dle mého názoru nešťastně) upřesňovat své metodické 
postupy v dalších kapitolách práce. Bez ohledu na tento nedostatek dizertační práce je 
prezentovaný metodický postup v principu správný a akceptovatelný. Otázkou spíše je, nakolik 
může být uvedený postup vymezování individuálních (tedy odlišitelných) znaků území skutečně 
objektivní a opakovatelný. Jakým způsobem zajišťovala autorka tzv. objektivitu hodnocení a do 
jaké míry je to vůbec možné? 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: V rešeršní části práce autorka prokázala velmi dobrou orientaci v tématu, používá 
dostatečně velký počet informačních zdrojů české a zahraniční provenience. Oceňuji, že v 
seznamu literatury jsou díla klíčových autorů zabývajících se daným tématem. Doporučila bych 
pouze věnovat vyšší pozornost pracím tandemu Jančura – Slámová (např. Jančura, P. 
Charakteristický vzhľad krajiny – význam identifikácie  vlastností krajinného obrazu a krajinného 
rázu  v ochrane krajiny, plánovacích procesoch a hodnotení vizuálního impaktu. Habilitačná 



práce. 2003), které preferují grafické vyjádření znaků krajinného rázu. Za pozornost by rovněž 
stála praxe zemí jako je Francie, Španělsko nebo Itálie, které preferují odlišný (environmentálně 
sociologický) metodický přístup k posuzování „identity krajiny“ než u nás používané anglosaské 
postupy. 

Výsledková část práce je velmi bohatá a bohatě i komentovaná. Autorka přináší celou řadu 
vlastních postřehů a doporučení, které jsou přínosné a se kterými lze souhlasit. Za nejcennější 
část práce považuji tabulky č. 22 a 23, které jsou inspirativní zejména svoji provázaností „jev – 
cílová charakteristika – opatření“ a mohou sloužit jako cenný metodický podklad pro další 
hodnotitele. Oceňuji, že se autorka nezabývá pouze vizuální, ale i významovou kvalitou jevů. 
Klíčovým výstupem by rovněž měla být rekapitulační tabulka č. 29, kdyby neobsahovala celou 
řadu terminologických nepřesností, a to zejména v části přírodní charakteristiky území (termín 
„atmosférické prvky“ je nesprávný, správně „klimatické charakteristiky území“, na úrovni obce se 
určitě jedná o charakteristiky topoklimatické. Nerozumím formulaci „rázovitost klimatického 
charakteru území“ – v této části by už měly být všechny charakteristiky pregnantně a odborně 
správně formulovány. Podobný problém vidím i v dalších nesprávných formulacích, např. 
„základní struktura pedologického složení“ nebo „biotické prvky“. Autorka by měla uvést 
konktrétně, které parametry jsou pro hodnocení krajinného rázu klíčové). V případě, že chce 
autorka tuto tabulku publikovat, velmi doporučuji provést její odbornou revizi. 

Dizertační práce přesto, že se odkazuje na Evropskou úmluvu o krajině, preferuje expertní 
přístup k vymezování znaků individuality krajiny. Umí si autorka představit důslednější 
implementaci Úmluvy v hodnocení charakteru krajiny? 

K výsledkům je možné mít celou řadu poznámek a komentářů, což je dáno charakterem této 
práce a její metodologickou náročností a inovativností. Přes tuto výhradu působí práce 
konzistentním a vyzrálým dojmem. 
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Doktorandka předložila práci, jejíž přínos pro další rozvoj metodologie územního 
plánování je nezpochybnitelný. Práce obsahuje cenné poznatky ověřené vlastní praxí. Z 
komentářů a diskuse je patrné, že se autorka tématem zabývá delší dobu a na více plánovacích 
úrovních. Její metodická doporučení ke zpracování zásad územního rozvoje, územních studií 
krajiny a územních plánů považuji za cenné a velmi aktuální. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Předmětem posuzování je doktorská disertační práce obsahující 169 str. textu, 37 
obrázků, 29 tabulek a 2 vlastní odborné články řazené jako samostatné přílohy. Práce dodržuje 
standardní členění vědecké práce. Je obsažná, psaná kultivovaným odborným jazykem s 
občasnými překlepy v textu; autorka dodržuje citační normy. Z hlediska formálního lze práci 
vytknout nevhodné promíchání popisu výsledků práce s citacemi a diskusí v kapitolách 8 a 9, 
které zhoršují orientaci v textu, a místy sníženou čitelnost obrázků (např. obr. č. 2 nebo 3). 
Kapitola Metodika se obvykle řadí až za rešeršní část práce. Použité formátování textu 
(řádkování) není příliš komfortní pro čtení. 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
 
 

Připomínky 

K práci mám několik menších připomínek: 

str. 19 – autorka by měla jasněji vymezit vztah charakteristika krajiny – znak krajiny. Obecně lze 



říci, že pokud je charakteristika krajiny jejím popisem, pak znak krajiny je klíčovým slovem tohoto 
popisu (nikoli obráceně). 

str. 44 – v daném případě jsem nebyla „vedoucí práce“, ale metodičkou jejího zpracování.  

obr. 9 – většina autorů dává do jedné skupiny geologické charakteristiky + georeliéf, samostatně 
pak půdy. 

str. 65 – nesprávně užitý termín „zohlednění skal“ (správně „zohlednění geomorfologických 
tvarů“). Podobně na str. 66 „skalní horniny se vyznačují množstvím kamenů, balvanů…“ nebo 
typologie hornin na skalní, poloskalní apod. Autorka by měla více respektovat terminologii jiných 
oborů, jinak se dopouští zbytečného naivismu až diletantismu. 

kap. 6.1 – doporučuji doplnit ortofotomapy jako významný podklad. 

kap. 7 – termín „emblematický“ není šťastný ani příliš srozumitelný. Doporučuji návrat k běžně 
používanému „signifikantní“ nebo „určující“. S textu této kapitoly není zřejmé, zda se jedná o 
vlastní autorčiny výsledky nebo komentování cizích prací. 

str. 107 – mezi znaky jsou nevhodně řazené krajinné okrsky. 

str. 114, tab. 17 – kulturní charakteristiky jsou charakteristiky člověkem „vytvořené“. Z tohoto 
důvodu mezi ně patří rybníky, aleje apod. Proč autorka drobné rybníky řadí do přírodní 
charakteristiky, zatím co soustavy rybníků do charakteristiky kulturní? 

str. 122 – informace o slabých a silných stránkách území dle ZÚR jsou s ohledem na téma 
dizertace tak, jak jsou podány, irelevantní. Popis obsahu ZÚR do výsledkové části práce nepatří 
nebo musí být zdůvodněno, proč ano. 

Příloha č. 1 – článek obsahuje mapu „specifických krajin“ na území Moravskoslezského kraje, u 
které je uváděno autorství T-plan a Atelier V (2012). Dovolím si autorku upozornit, že tato mapa 
vznikla pouze mírnou modifikací starší práce „krajinné celky a krajinné prostory MSK“, která byla 
zpracována pro T-plan a ZÚR MSK jiným autorem (Salašová pro RC EIA a T-plan 2008). 
Doporučuji uvést citaci na pravou míru. 

 

K doktorandce mám tyto dotazy: 

a) Jakým způsobem byla vyhodnocena „odlišitelnost“ vymezených znaků individuality 
krajiny? 

b) Lze provést hodnocení krajiny pro potřeby územního plánování dle požadavků Evropské 
úmluvy o krajině? Pokud ano, ve které plánovací úrovni? 
      
      
      
      
      
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Přes výše uvedené poznámky považuji předloženou dizertační práci za originální a přínosné 
autorské dílo. Doktorandka se věnovala tématu, které není dostatečně metodicky rozpracováno. 
Disertační práce je bezpochyby inspirativním dílem projekčně zkušené a vyzrálé autorky, které 
by mělo být ve společnosti a v odborných kruzích více prezentováno. S ohledem na výše 
uvedené doporučuji disertační práci ing. arch. Simony Vondráčkové k obhajobě a po jejím 
obhájení udělit doktorandce vědecký titul Ph.D ve studijním oboru Architektura a stavitelství. 
      
      
      
      
      
 



 

Doporučuji po úspěšné obhajobě disertační práce udělení titulu Ph.D. ano  ne  
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