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Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, 
krajině a environmentálně příznivém životním stylu

Sborník anotací bakalářských a diplomových prací bývá běžně vydáván  
u příležitosti konference k Soutěži diplomových prací se vztahem k životnímu 
prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Letošní 18. ročník konference ne-
mohl z důvodu epidemiologických opatření proběhnout, sborník tedy vzniká 
alespoň v elektronické verzi. Soutěže se zúčastnilo celkem 23 studentek 
a studentů. 



Úvodní slovo z Lipky
Sborník, který držíte v rukou, je souborem anotací diplomových prací zaměře-
ných na oblast životního prostředí, udržitelnost či ochranu přírody se vztahem 
k Jihomoravskému kraji, které byly přihlášeny do osmnáctého ročníku soutěže. 

Cílem soutěže, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj společně s Lipkou, není pouze 
ocenit nejlepší práce, ale zejména podpořit a navázat spolupráci mezi mladými 
výzkumníky, vysokými školami, odborníky a úředníky na poli životního prostředí. 
K této příležitosti slouží zejména závěrečná konference, na které ti nejlepší stu-
denti a absolventi prezentují své výsledky.

Obvykle se tak děje na konci listopadu, ovšem letošní rok byl kvůli právě pro-
bíhající pandemii zcela odlišný. Ať už se jednalo o posunutí termínu přihlašo-
vání o měsíc, či proběhnutí hodnoticí komise v online prostoru, nakonec si-
tuace nepřipustila ani uskutečnění tradiční konference na půdě krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. Letos tak bohužel osmnáctý ročník přišel o svoji přidanou 
hodnotu, kterou je právě propojování dvou sfér – akademické a reálné praxe, 
navazování nových a zajímavých kontaktů a získávání poznatků z jiných oborů. 
Stejně jako každý rok se ukazuje, že témata životního prostředí se totiž nedotý-
kají pouze chemiků, botaniků, environmentalistů, ale také architektů, urbanistů, 
vodohospodářů, právníků a dalších oborů.

Oceněné práce byly vybrány na základě aktuálnosti témat, které se dotýkají 
Jihomoravského kraje a možné aplikace do praxe. Přeji vám příjemné listování 
anotacemi závěrečných prací studentů.

 Mgr. Jana Frödová
editorka sborníku, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno





Úvodní slovo z Jihomoravského kraje
Proběhl 18. ročník soutěže studentských prací s environmentální tématikou 
a jsem velmi rád, že Jihomoravský kraj mohl být opět u toho, tak jako u předcho-
zích 17 ročníků.

Bohužel žijeme v konzumním světě, a proto mě velmi těší množství prací mla-
dých lidí, kterým tématika životní prostředí není lhostejná. Nejen studenti, ale 
všichni z nás prožíváme nešťastný rok, kde celá řada akcí musela být zrušena 
nebo posunuta, někdy i na neurčito. O to více si ceníme, že bylo předloženo 
opět množství zajímavých prací, které se zabývají širokou škálou oblastí život-
ního prostředí.

Člověk od pradávna utváří své prostředí pro vlastní potřebu a v posledních ně-
kolika desetiletích je toto utváření velmi dynamické. Je dobře, že si velká část 
z nás a zejména mladí lidé dostatečně uvědomují důležitost ochrany životního 
prostředí pro další generace. Není přijatelné, aby naše aktivity měly pouze ná-
lepku „trvalé udržitelnosti“, ale je třeba hledat i způsoby, jak naše prostředí 
nejen udržovat, ale hlavně zlepšovat.

Činnosti pro zlepšení životního prostředí nemohou být jen okamžitou reakcí na 
následek, který jsme vyvolali naším do jisté míry bezohledným chováním, ale 
prevencí dopředu reagující na budoucí dopady. Připomeňme si, jak nás v naší 
„české kotlině“ překvapilo přibližně tříleté období sucha. Do té chvíle jsme si 
možné problémy s dodávkou zejména pitné vody nepřipouštěli. Řadu let jsme 
žili ve vodním blahobytu a otázka nedostatku pitné vody se zdála nepředstavi-
telná. Věřím, že poněkud hydrologicky vylepšeným letošním rokem, neopadne 
kladený důraz na dlouhodobá i krátkodobá opatření proti suchu. Dostatek vody 
neovlivňuje pouze kvalitu našeho života, ale také veškerý život kolem nás. Tuto 
skutečnost bychom si měli každý den uvědomovat a s vodou zacházet, jako se 
zásadní životní tekutinou.

Musíme tedy vytvářet velmi rozmanité preventivní aktivity pro budoucí zlep-
šení celého životní prostředí. Nabízí se celé spektrum disciplín, kterými můžeme 
naše prostředí v budoucnu pozitivně ovlivnit.

Považuji tedy za velmi důležité, že i v roce 2020 mohlo být posuzováno velké 
množství studentských prací s širokým záběrem environmentální problematiky. 
Gratuluji všem oceněným a přeji si, aby všichni zúčastnění pokračovali ve svých, 
pro životní prostředí, pozitivních aktivitách.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje 



Výsledky 18. ročníku soutěže

Komise hodnotitelů ocenila tři bakalářské a tři diplomové práce.

V kategorii bakalářských prací (6 prací) získaly ocenění:

1.    Bc. Klára Klinkovská 

2.    Bc. Róza Fadrná

3.    Bc. Terezie Polívková

Klára Klinkovská v rámci svého výzkumu přinesla nové vědecké i prakticky vyu-
žitelné poznatky flóry Slavkovska, převyšuje svou precizností standard bakalář-
ských prací.

Róza Fadrná sledovala úroveň environmentální gramotnosti skautských vedou-
cích na území města Brna a odhalila poněkud alarmující výsledky, které si za-
slouží pozornost Ekologického odboru Junáka.

Terezie Polívková experimentální metodou zjistila, že existuje výrazná variabilita 
ve strategii na sucho v populaci jilmu vazu, což lze využít pro výběr vhodné po-
pulace k vysazení v lesích Jihomoravského kraje.

V kategorii diplomových prací (17 prací) získaly ocenění:

1.    Ing. Klára Vaculíková 

2.    Ing. arch. Lucie Šmídová

3.    Mgr. Nina Pálešová

Pravidelní čtenáři jistě zpozorní u jména Kláry Vaculíkové, která před dvěma 
roky vyhrála se svojí závěrečnou prací kategorii bakalářských prací. Letos se při-
hlásila s diplomovou prací, ve které se opět věnovala lokalitě CHKO Moravský 
kras, kde sledovala znečištění vnášené do oblasti povrchovými toky. Kromě vý-
borně zpracované práce autorka vystoupila z mantinelů kladených na diplomo-
vou práci tím, že zapojila do měření místní školu, vytvořila informační web ofo-
soforu.cz a výsledky její práce budou k dispozici v domě přírody Moravský kras.

(s. 11)

(s. 8)

(s. 13)

(s. 29)

(s. 25)

(s. 19)



Lucie Šmídová v rámci urbanistické studie o městské části Brno-Špitálka zvolila 
komplexní přístup k problematice a snažila se najít praktické řešení, jak využít 
rezervy městské zástavby, aby nedošlo k rozšiřování na zelené louky.

Nina Pálešová ve své práci hodnotila modifikace filtračních membrán pro čistí-
renské technologie s cílem zabránit bakteriálním nárůstům, které snižují jejich 
efektivnost. Vybrala aplikačně nejvhodnější filtrační membrány. To vše propojila 
s environmentálním hlediskem a spolupracovala s firmou dodávající potřebné 
technologie.
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Bc. Róza Fadrná
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

environmentální gramotnost  
skautských vedoucích

Předmětem bakalářské práce bylo zjišťování environmentální gramotnosti 
u vedoucích skautské organizace Junák – český skaut, z. s. Práce se věnuje envi-
ronmentální gramotnosti jako jednomu z předpokladů k úspěšné environmen-
tální výchově a byla zpracována s cílem poskytnout informace Ekologickému od-
boru Junáka, neboť považuje hodnocení úspěšnosti environmentální výchovy za 
důležitou součást hodnocení kvality oddílové činnosti.

Kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření zkoumal environmentální 
gramotnost v kategoriích Ochrana přírody, Odhodlání k jednání, Využívání pří-
rody, Ocenění přírody a Environmentální chování. Výzkum byl proveden na 
území města Brna.

Na základě výsledků korelační analýzy má délka členství v Junáku slabý pozitivní 
vliv na environmentální postoje. Environmentální chování stejnou měrou ovliv-
ňuje věk a délka členství v organizaci. Věkově starší jedinci a dlouhodobí členové 
mají vyšší tendenci chovat se proenvironmentálně.

Závěry práce také ukázaly na nízké povědomí o existenci Ekologického odboru 
Junáka, nízké využívání skautské metodiky „Příroda kolem nás“, která se věnuje 
právě environmentální výchově. Dále respondenti projevovali značný zájem 
o rozvoj metodické podpory environmentální výchovy v oddílech formou webo-
vých stránek, hotových programů, tipů na aktivity, brožur a dalších.

Výsledky práce měli za cíl sloužit Ekologickému odboru Junáku jako možný pod-
klad pro další výzkumnou činnost, vzdělávání vůdců nebo rozvoj metodické pod-
pory. Další prohloubení poznatků o daném tématu by pak přispělo k lepší reali-
zaci environmentální výchovy v organizaci Junák – český skaut, z. s.

rfadrna@gmail.com

FADRNá, R. Environmentální gramotnost skautských vedoucích. Brno: Masarykova univerzita. 
Fakulta sociálních studií, 2020. Vedoucí bakalářské práce doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
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Bc. Lenka Haasová
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně

zahradní město

Práce nabízí urbanistické a architektonické řešení lukrativního území, které 
vznikne, bude-li realizována varianta přesunu hlavního vlakového nádraží v Brně 
z centra města k řece. Naskytne se příležitost zastavět lukrativní území ležící 
v docházkové vzdálenosti mezi historickým centrem a novým nádražím. 

Urbanistický koncept spočívá v rozdělení území na dvě části s různým charak-
terem: racionální část sousedící s živým, hlučným bulvárem a klidnější část le-
žící u vodní plochy, která se blíže k vodě, parku a viaduktu rozvolňuje. Tyto dvě 
části definují dva poloveřejné „zálivy“, které spojuje stromová alej. Celé území 
je volně prostupné a svou urbanistickou koncepcí vytváří různá místa s odlišným 
charakterem intimity. 

Parkování je schované pod platformou racionální části, zapuštěné o půl podlaží 
do terénu. Vzniká tak příjemný prostor pro parkování, který se dá s předpokla-
dem ubývajících aut ve městech lehce v budoucnosti změnit na jinou funkci.

Architektonický návrh si hraje s různými výškovými úrovněmi a propojení mezi 
sebou. Území je primárně výškově rozděleno na tři části: nejnižší, a to úroveň 
vody, poté úroveň země a poslední nejvyšší úroveň platformy nad parkováním. 

Výrazným prvkem celého návrhu jsou venkovní přidružené prostory k bydlení 
(terasy, lodžie, balkóny). Návrh se snaží co nejvíc prodloužit obytnou část do 
venkovního prostoru a co nejvíce propojit interiér s exteriérem.  

Důležitým prvkem návrhu jsou komunitní neboli sdílené prostory, které slouží 
jak pro všechny obyvatele území, tak i pro dlouhodobé bydlení v podobě komu-
nitních sdílených bytů. Celý komplex bytových domů je sjednocen stejným prin-
cipem fasády. Fasáda je tvořena kombinací dřevěného obkladu a ocelové sítě 
z lanek porostlé popínavou rostlinou.

lenka.haasova.96@gmail.com

HAASOVá, L. Zahradní město. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, 2020. 
Vedoucí bakalářské práce Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.
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Bc. Petra Hulejová
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

význam prosvětlení pro společenstva  
pavouků (aranea) v npp kukle

Nížinné lesy byly částečně na území jižní Moravy během 20. století vyhlášeny 
jako chráněné. Tím však došlo v podstatě k homogenizaci a zakonzervování po-
rostů, což mělo negativní vliv na lesní biodiverzitu. Proto se na některých úze-
mích začaly obnovovat v rámci ochranářských managementů prosvětlovací 
zásahy, které by měly zlepšit podmínky v homogenizovaném prostředí nížinných 
lesů.

V rámci tohoto výzkumu byli pavouci vybráni pro posouzení dopadu prosvětlení 
porostu. V České republice se nachází necelých 900 druhů pavouků, kteří jsou 
dravci a jejich kořist tvoří hmyz včetně mnoha druhů škůdců. Zároveň mají vy-
hraněné nároky na kvalitu prostředí a citlivě reagují na jeho změny.

Výzkumná plocha NPP Kukle se nachází na jižní Moravě v katastrálním území 
obce Boleradice. Obnova managementu zde proběhla před 3–4 lety pod zášti-
tou AOPK a správou CHKO Pálava.

Odchyt pavouků proběhl pomocí zemních padacích pastí umístěných v zapoje-
ném a prosvětleném porostu a byl vyhodnocen na základě několika ekologic-
kých indikátorů. 

Druhová bohatost, ochranářská hodnota a vazba ohrožených druhů byla signifi-
kantně vyšší na plochách prosvětlených pod aktivním managementem. Výsledky 
ukazují, že prosvětlení a obnova managementu v podobě převodu na střední 
les v původně bezzásahovém porostu měla pozitivní vliv. V rámci doporučení 
pro plán péče by bylo nejvhodnější pokračovat v obnově aktivního manage-
mentu. Zásahy plánovat maloplošně a ponechávat i zapojená bezzásahová 
místa, tak aby byla podpořena celková heterogenita prostředí. Na základě vý-
sledků je patrné, že prosvětlovací zásahy podporující otevřenost lesa, mohou 
být vhodným prostředkem k zabránění celkového poklesu biodiverzity v lesních 
ekosystémech.

petra.martina@seznam.cz

HULEJOVá, P. Význam prosvětlení pro společenstva pavouků (Aranea) v NPP Kukle.  
Brno: Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta, 2020. Vedoucí bakalářské 
práce Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
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Bc. Klára Klinkovská
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

vegetační charakteristika geograficky  
významných prvků květeny slavkovska

Tato bakalářská práce se věnuje geograficky významným druhům květeny okolí 
Slavkova u Brna. Je to území značně rozmanité, neboť leží na pomezí Českého 
masivu, Západních Karpat a Panonie. Tyto tři oblasti se liší svou historií i přírod-
ními podmínkami. Květena a vegetace území je tedy ovlivňována řadou různých 
ekologických a geografických faktorů. Z jihovýchodu se do této oblasti dostávají 
lesní druhy typické pro Západní Karpaty. Severozápadní hranice areálu nebo roz-
šíření na Moravě zde dosahují panonské teplomilné stepní druhy, některé z nich 
zde přežívají na poslední lokalitě v ČR. S hranicí Českého masivu zde své hranice 
rozšíření dosahují také západní prvky a druhy skal a suchých trávníků tolerující 
kyselejší podklad typický pro východní okraj Českého masivu. 

Bylo vybráno 19 taxonů ze tří fytogeograficky významných skupin (druhy her-
cynské, panonské a karpatské). Na lokalitách výskytu těchto druhů jsem zapsala 
17 fytocenologických snímků. Tyto snímky jsem následně přepsala do databázo-
vého systému Turboveg a exportovala do programu Juice, ve kterém byly fyto-
cenologické snímky analyzovány a klasifikovány. Pro rozšíření poznatků o ekolo-
gických nárocích zájmových druhů byly získány fytocenologické snímky z České 
národní fytocenologické databáze. 

V textu práce je výskyt těchto druhů v okolí Slavkova u Brna zasazen do širších 
geografických a ekologických souvislostí. Druhy Praebohemika jsou zastoupené 
v podhůří Drahanské vrchoviny, významnou lokalitou je zejména Liliová hora 
u Lulče. Panonské druhy se vyskytují převážně v rezervacích chránících zbytky 
stepní vegetace v nižších polohách, v PR Stepní stráň u Komořan, NPR Větrníky, 
PR Člupy, PR Šévy a v okolí Újezda u Brna. Jihovýchodní lesní druhy rostou ve 
Ždánickém lese. Součástí práce je také syntetická kapitola, která charakterizuje 
Slavkovsko z fytogeografického hlediska s ohledem na nově zjištěná data.

klinkovska.klara@gmail.com

KLINKOVSKá, K. Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Slavkovska. 
Brno: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta, 2020. Vedoucí bakalářské práce  
Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
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Bc. Lukáš Kovařík
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

historie a perspektivy  
ovocných sadů v chko pálava

Tato práce řeší definici a typologii ovocných sadů i jiných ovocných výsadeb, je-
jich historický vývoj, aktuální stav a možnosti budoucího rozšíření ve vybrané 
části Chráněné krajinné oblasti Pálava.

V bakalářské práci byla popsána historie a vývoj ovocnictví a definovány a po-
psány kategorie ovocných výsadeb. U ovocných sadů byla zmíněna také jejich 
typologie. Jako modelové území bylo vybráno území Chráněné krajinné oblasti 
Pálava na katastru dvou sousedních obcí – Pavlova a Horních Věstonic, které 
mají ovšem rozdílnou orientaci v terénu. Byla vypracována primární, sekundární 
a terciální krajinná struktura. Primární a sekundární krajinná struktura modelo-
vého území je doplněna několika mapovými analýzami. Na modelovém území 
byl proveden přímý terénní průzkum spočívající v popisu a zakreslení vybraných 
ovocných výsadeb. Popis většiny zmapovaných ovocných výsadeb byl zapsán do 
vlastních metodických tabulek. Jednotlivé výsledky jsou v práci komentovány 
a porovnávány. Konečným výstupem bylo vytvoření studie potenciálních ploch 
pro novou ovocnou výsadbu v modelovém území.

V práci bylo nutné uvést znění legislativy několika pojmů. Během podzimu 2019 
byl prováděn přímý terénní průzkum modelového území, na jehož základě byly 
vypracovány výsledky práce. Mapy a mapové analýzy byly vypracovány v pro-
gramu ArcMap.

Ovocné výsadby utváří podobu krajiny a mohou mít také funkci ekologickou, 
kulturní, estetickou a další. V současnosti ovocných sadů i jiných ovocných vý-
sadeb ubývá, proto je důležité, aby ovocné výsadby v krajině byly podporovány.

lukaskovarik@outlook.cz

KOVAŘÍK, L. Historie a perspektivy ovocných sadů v CHKO Pálava. Brno: Mendelova univerzita 
v Brně. Zahradnická fakulta, 2020. Vedoucí bakalářské práce Ing. Daniel Matějka, Ph.D.

12

Bakalářská  
práce



Bc. Terezie Polívková
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

reakce sazenic jilmu vazu  
(ulmus laevis pall.) na stres suchem

Se změnou klimatu jsou do budoucna predikovány častější výskyty horkých a su-
chých period na území ČR, a to především na území jižní Moravy. Schopnost 
rostlin vyrovnat se se stresem suchem bude tedy limitujícím faktorem při umělé 
obnově lesních porostů jak v Jihomoravském kraji, tak i v jiných oblastech. Cílem 
práce bylo vyhodnocení fyziologických reakcí sazenic jilmu vazu na stres suchem 
a posouzení vztahů mezi strukturou xylému a funkcí na úrovni listu. 

Sazenice jilmu byly pořízeny v lesní školce a umístěny do skleníku v areálu 
MENDELU. Část sazenic byla následně vystavena stresu suchem a zbylé sazenice 
s plnou závlahou sloužily jako kontrola. U všech sazenic se měřila rychlost foto-
syntézy a průduchová vodivost, dále byly z každé sazenice odebrány řapíky na 
zjištění parametrů struktury xylému a vypočtení hydraulické vodivosti xylému. 
Týdenní sucho způsobilo pokles rychlosti fotosyntézy v průměru o 79 % a snížení 
průduchové vodivosti o 82 % oproti kontrolním sazenicím. Nicméně u sledova-
ných fyziologických parametrů byla zjištěna velká variabilita mezi stresovanými 
sazenicemi – od negativních hodnot rychlosti fotosyntézy až po hodnoty blížící 
se kontrolním sazenicím. Přestože na začátku experimentu nebyl zjištěn žádný 
vztah mezi strukturou a funkcí xylému, stres suchem vedl k jejich provázání. 
Bylo zjištěno, že sazenice s menšími cévami měly při stresu suchem větší rych-
lost fotosyntézy i průduchovou vodivost. Celkově z výsledků vyplývá, že sadební 
materiál v lesních školkách je dostatečně variabilní. Na obnovované plochy se 
tedy dostanou sazenice, které mají různé strategie na přizpůsobení se stresu su-
chem a při různě dlouhých periodách sucha je tak vyšší pravděpodobnost, že 
alespoň některé ze sazenic přežijí.

xpolivko@mendelu.cz

POLÍVKOVá, T. Reakce sazenic jilmu vazu (ulmus laevis pall.) na stres suchem. Brno:  
Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta, 2020. Vedoucí bakalářské práce 
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
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Ing. Lenka Janošíková
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
Mendelova univerzita v Brně

hodnocení pohledových horizontů ve městech 

Výstavba výškových budov je současným trendem rozvoje měst, kdy mají tyto 
stavby vliv na estetickou hodnotu a image města. Diplomová práce zkoumá do-
pady změn v urbánním prostředí na horizonty vnímané pozorovatelem a nabízí 
možnosti jejich hodnocení. Cílem práce je návrh možností hodnocení pohle-
dových horizontů a tvorba praktických případových studií v rámci města Brna 
a Olomouce, hodnotících změnu horizontů vlivem zásahu do území. 

Pro možné hodnocení dopadů vizuálních změn v krajině, způsobených například 
výstavbou, slouží v rámci geografických informačních systémů (GIS) analýzy vidi-
telnosti. Diplomová práce představuje nové nástroje této kategorie, které umož-
ňují hodnotit vliv plánované výstavby na celkové panorama města i na horizonty 
blízkých pohledů a prezentuje je na praktických případových studiích. V Brně byl 
zkoumán pohled na katedrálu sv. Petra a Pavla a dopad na pohledový horizont 
vlivem teoretické výstavby. Případová studie Olomouce řešila plánovaný záměr 
výstavby Šantovka Tower. Analýzy byly provedeny zejména pomocí systému 
QGIS. Práce nabízí také možnost kvantitativního hodnocení horizontů z hlediska 
urbanistické kompozice a jejich základních zásad a principů, jako je gradace, do-
minance, symetrie a dalších. 

V současnosti je hodnocení pohledových horizontů založeno spíše na expertním 
(subjektivním) posuzování. Nástroje vytváří kvantitativní podkladové materiály 
pro rozhodování v území, posuzování vlivu staveb na životní prostředí, územní 
i krajinné plánování. Hodnocení záměrů na základě těchto kvantitativních dat 
přispívá k vyšší míře objektivizace a vzájemnému konsensu zainteresovaných 
stran, a tedy i harmonickému rozvoji území.

janosikova.l@seznam.cz

JANOŠÍKOVá, L. Hodnocení pohledových horizontů ve městech. Brno: Mendelova univerzita 
v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2020. Vedoucí diplomové práce 
RNDr. Jan Caha, Ph.D.
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Ing. Bc. Mořic Jurečka 
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

efektivita a funkčnost zelených mostů  
na dálnicích v rakousku a české republice

V současnosti hustota dopravní sítě v Evropě stále roste. Způsobuje to nena-
hraditelnou ztrátu původních a unikátních biotopů, například lesních stanovišť. 
Krajinná fragmentace prostřednictvím liniové infrastruktury vytváří malé oddě-
lené lokality populací divoké zvěře. Z tohoto důvodu jsou vytvářena zmírňující 
opatření, například zelené mosty, která částečně omezují negativní vliv na kra-
jinu, ekosystémy a na volně žijící živočichy a jejich přirozené chování. Tato práce 
poukazuje a prověřuje efektivitu a funkčnost těchto speciálních víceúčelových 
staveb.

Pomocí fotopastí bylo monitorováno a studováno jedenáct zelených mostů, 
devět na území Rakouska (dálnice A5) a dva v České republice (dálnice D1, D35). 
Na všech zelených mostech byla zaznamenána zvířecí a lidská aktivita. Jednotlivé 
zelené mosty se lišily frekvencí přechodů zvěře i lidí. Během 17 měsíčního mo-
nitoringu (2018–2020) bylo prokázáno téměř 40 000 průchodů zvěře těmito 
objekty. Zelené mosty v Rakousku byly využívány zvěří průměrně 7,7 průchodů 
za den a v Česku 6,5 průchodů za den. Celkově bylo zaznamenáno 18 druhů ži-
vočichů (včetně 15 savců), zajíc polní (63 %), srnec obecný (17 %), prase divoké 
(8 %), liška obecná (6 %), kuna (2 %) a ostatní druhy zvěře (4 %). Zvěř využí-
vala zelené mosty převážně v nočních a časných ranních hodinách (nejvíce za 
soumraku a svítání). Čtyři savci, kteří bývají častými oběťmi dopravních nehod, 
byli zaznamenáni na všech zkoumaných zelených mostech, tj. zajíc polní (Lepus 
europaeus), srnec obecný (Capreolus capreolus), liška obecná (Vulpes vulpes) 
a kuna (Martes sp.). 

Byla nalezena významná souvztažnost mezi průchody různých druhů živočichů 
a šířkou zelených mostů. Byly zjištěny finanční náklady na stavbu zelených 
mostů, byla navržena a popsána případná doplňková opatření na povrchu zele-
ných mostů a v jejich okolí, tj. vhodná vegetace a management.

jurecka.moric@seznam.cz

JUREČKA, M. Efektivita a funkčnost zelených mostů na dálnicích v Rakousku a České republice. 
Brno: Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta, 2020. Vedoucí diplomové 
práce Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
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Mgr. Lucie Klabačková
Právnická fakulta, Masarykova univerzita

koupání ve volné přírodě

Koupání ve volné přírodě představuje jednu z možností, jak lze vodu využít pro 
soukromé potřeby. 

Cílem práce je analýza právní úpravy vztahující se ke koupání ve volné přírodě 
(v různých lokalitách) v souvislosti s hygienickými požadavky kvality vody. Dále 
rozbor možného střetu veřejného zájmu na ochraně životního prostředí a sou-
kromého zájmu na koupání ve volné přírodě, který by mohl při této činnosti při-
cházet v úvahu. Součástí je také posouzení, zda nástroje regulace vodě a vodním 
živočichům poskytují dostatečnou ochranu, pakliže by tyto složky životního pro-
středí byly koupáním ve volné přírodě ohroženy. Současně lze také předpoklá-
dat střet soukromých zájmů na rekreaci a na ochraně vlastnického práva k po-
zemkům, které jsou při koupání užívány. S ohledem na uvedené je dalším cílem 
zhodnocení problematiky možného zasahování do vlastnického práva k pozem-
kům, na kterých se nachází vodní plocha a také těch, které na vodní plochu na-
vazují.

Strukturou je práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. Použitými me-
todami jsou především analýza právní úpravy, komparace typů vod užívaných ke 
koupání ve volné přírodě a empirická metoda ve formě dotazníku. 

Závěrem lze říci, že vody využívané ke koupání jsou sice složitě legislativně ucho-
peny, nicméně je efektivně zajištěna ochrana veřejného zdraví koupajících se 
osob. Bylo zjištěno, že při koupání ve volné přírodě dochází ke střetu veřejných 
zájmů na ochraně vody, vodních živočichů a soukromého zájmu na koupání ve 
volné přírodě. Právní úprava samotná dle analýzy poskytuje dostatečné nástroje 
právní regulace, které mohou negativním vlivům koupání zamezit, je však otáz-
kou, nakolik jsou tyto nástroje efektivní fakticky. U pozemků, na kterých se na-
chází vodní plocha, k zásahu do vlastnického práva nedochází. Součástí závěru 
práce jsou také návrhy de lege ferenda, a práci lze v praxi využít jako podklad 
pro případnou změnu legislativy. 

lucijekucerova@seznam.cz

KLABAČKOVá, L. Koupání ve volné přírodě. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 
2020. Vedoucí diplomové práce JUDr. Jana Dudová, PhD.
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Ing. Kristýna Kohoutková  
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

ochrana krajinného rázu chko pálava

Tato diplomová práce zpracovává hodnocení krajinného rázu CHKO Pálava. 
Modelové území tvoří šest vesnic ležících na úpatí Pavlovských vrchů, tedy ve 
vizuálně velmi exponované poloze. 

Analytická část práce podrobně rozebírá přírodní podmínky, historický vývoj, 
kulturní a percepční charakteristiky a hodnoty území. Součástí analýz je stano-
vení vizuální exponovanosti území pomocí GIS a rozbor plánovaného rozvoje 
obcí dle územních plánů, které dohromady tvoří základní východisko pro návr-
hovou část práce. 

Praktická část se zabývá třemi tématy. Jsou to stavební rozvoj území, zelená in-
frastruktura krajiny a hodnocení krajinného rázu. Jednotlivé rozvojové plochy 
obcí jsou vyhodnoceny z hlediska pohledové exponovanosti a přítomných hod-
not území. Pro Pavlov, který je vesnickou památkovou rezervací, a Klentnici jsou 
zhotoveny 3D modely plánovaného rozvoje. Společně s vizualizacemi ve foto-
grafiích 3D modely jasně reprezentují plánovaný a doporučený stavební rozvoj. 

Další částí návrhu je katalog vegetačních prvků, které slouží pro doplnění stá-
vající zelené infrastruktury. Jednotlivé vegetační prvky mají sloužit pro řešení 
vodní a větrné eroze, zvýšení biodiverzity, zvýšení estetických hodnot a zlepšení 
prostupnosti území. Ekologickou stabilitu území řeší návrh lužní krajiny podél 
Novomlýnských nádrží, který reaguje na výstavbu vodní nádrže a destrukci luž-
ního lesa pod Pálavou. Navržená lužní krajina má sloužit jako nadregionální bio-
koridor ÚSES pro nivní ekosystémy a má alespoň částečně navrátit do krajiny pů-
vodní charakter lužní krajiny a její významné ekologické funkce. Součástí práce 
jsou 4 odborné mapy obsahující hodnoty a problémy území, celkový návrh a de-
tailní návrh lužní krajiny. Všechny části návrhu mají za cíl zvýšit hodnotu krajin-
ného rázu modelového území.

kristynakohoutkova@gmail.com

KOHOUTKOVá, K. Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 
Zahradnická fakulta, 2020. Vedoucí diplomové práce doc. Dr. Ing. Alena Salašová
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Ing. arch. Nela Kuklínková
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně

přestavba a revitalizace areálu  
bývalého rekreačního střediska roh

Předmětem zájmu této diplomové práce je rekreační areál provozovaný nezisko-
vou organizací Word of Life poblíž Černé Hory na Blanensku. Areál původně pro-
vozovaný jako pionýrský tábor, dnes sezónní rekreační středisko pro děti a mlá-
dež, v sobě skrývá velký potenciál.

Cílem práce je zhodnocení možností areálu. Práce v návrhu přichází s idejemi 
a zásahy, které umožní efektivnější a soběstačnější celoroční ekonomicky a eko-
logicky udržitelný provoz. Na základě analýzy a konzultace s provozovatelem 
areálu byl stanoven stavební program navrhovaných staveb a úprav. Výsledkem 
práce jsou jednotlivé zásahy ve smyslu navržených změn a úprav areálu. Součástí 
práce je také jejich chronologické uspořádání v reálné časové osnově dle jejich 
uskutečnitelnosti.

Praktickým přínosem je ucelený pohled a zhodnocení stávajícího chodu rekreač-
ního areálu a nastíněné možnosti změn, kterými se areál může vydat. Navržené 
zásahy v souladu s ekologickými principy mají za cíl zvýšit atraktivitu lokality, 
tudíž i ziskovost a návratnost investic. 

Rozfázování jednotlivých návrhů v projektu si klade za cíl pomoci stanovit prio-
rity a návaznosti zásahů, které dohromady vedou k ideálnímu stavu a udržitel-
nému chodu areálu pro daného provozovatele střediska.

nelakuklinkova@seznam.cz

KUKLÍNKOVá, N. Přestavba a revitalizace areálu bývalého rekreačního střediska ROH.  
Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, 2020. Vedoucí diplomové práce  
doc. Ing. arch. Karel Havliš
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Mgr. Nina Pálešová
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

hodnocení antimikrobiálních  
a ekotoxických vlastností nových  
typů nanovlákenných membrán

Biofouling, nežádoucí růst mikroorganismů ve formě biofilmu na povrchu filt-
račních membrán, způsobuje, že tyto technologie pro čistění vody se stávají 
drahé a neefektivní. Existuje mnoho způsobů pro zmírnění jejich růstu, nic-
méně všechny mají své výhody i nevýhody (např. tvorba toxických vedlejších 
produktů dezinfekce). Jedním z řešení je modifikace filtračních membrán anti-
bakteriálními látkami, které by účinně zabraňovaly tvorbě biofilmu. Zhodnocení 
účinnosti takto modifikovaných membrán zahrnuje testy jak antibakteriální, 
tak i ekotoxické. Existuje mnoho způsobů, jak tyto dva aspekty otestovat, což 
je pravděpodobně důsledkem nedostatku standardizovaných postupů. V rámci 
experimentální části byla navrhnuta baterie testů pro zhodnocení antimikro-
biálních a ekotoxických vlastností 18 filtračních materiálů určených pro filtraci 
vody, které se lišily antibakteriálním ošetřením (stříbrné nanočástice či kvartérní 
amoniové soli). Resazurinové testy s modelovou bakterií Escherichia coli a vzor-
kem z výpustě čistírny odpadních vod, testy akutní inhibice s vodními korýši 
Daphnia magna a testy růstové inhibice s jednobuněčnými řasami Raphidocelis 
subcapitata byly provedeny pro otestování antibakteriální účinnosti (A) a pří-
padných ekotoxických účinků na necílové organismy. Některé materiály nevyka-
zovaly žádnou antimikrobiální účinnost, jiné naopak velmi vysokou, ale i často 
také významné nežádoucí účinky na necílové organismy. Výsledky tak naznačují, 
že filtrační textilie modifikované stříbrnými nanočásticemi jsou nejvhodnějším 
z testovaných materiálů, protože vykazovaly vysoké hodnoty A a zároveň nízké 
hodnoty ekotoxicity. Kombinace těchto relativně rychlých a jednoduchých bio-
testů navržená v této studii poskytuje hodnotné informace o účinnosti a eko-
toxicitě antimikrobiálně modifikovaných membrán a může tedy výrobcům nejen 
z Jihomoravského kraje doporučit, které membránové materiály mají využitelný 
potenciál pro reálné aplikace.

nina.palesova@recetox.muni.cz

PáLEŠOVá, N. Hodnocení antimikrobiálních a ekotoxických vlastností nových typů  
nanovlákenných membrán. Brno: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta, 2020.  
Vedoucí diplomové práce RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
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Ing. Petra Pantová
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

optimalizace podmínek  
pro dlouhodobé skladování  
sadebního materiálu

Cílem diplomové práce bylo určit vhodné podmínky a limity pro dlouhodobé 
skladování lesních dřevin, a to vhodnou teplotu skladování, dobu naskladnění 
a délku aklimatizace rostlin. Testování bylo provedeno na prostokořenném 
a krytokořenném sadebním materiálu smrku ztepilého picea abies (L.) H. Karst. 
a buku lesního Fagus sylvatica L. V průběhu skladování byl zjišťován obsah zá-
sobních látek v rostlinách, životnost jemných kořenů během skladování, vyhod-
nocena ujímavost a vitalita po výsadbě a dále byly zjištěny základní morfologické 
parametry rostlin.

Zájmové dřeviny byly skladovány přes období vegetačního klidu v mrazicích za-
řízeních s nastavenými a zaznamenávanými teplotami –3 °C, –6 °C a –8 °C. Dále 
byla ověřována metoda skladování sadebního materiálu v jeskyni a metoda 
dlouhodobého založení sadebního materiálu v půdě, resp. úložišti. Skladované 
dřeviny byly v jarním období vysázeny na výzkumnou plochu a byla vyhodno-
cena jejich ujímavost. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že rostliny určené ke dlouhodobému skladování 
přes zimní období musí být ve stavu hluboké dormance. Nejvhodnější teplota 
pro skladování prostokořenného i krytokořenného buku a smrku byla –3,4 °C. 
Nejnižší testovaná teplota skladování –7,8 °C byla pro skladování prostokořen-
ného i krytokořenného sadebního materiálu nevhodná. Využití kartónových 
krabic pro skladování při nižší teplotě –7,8 °C nezabránilo poškození rostlin mra-
zem. Vhodným způsobem dlouhodobého skladování se jeví také metoda dlou-
hodobého založení rostlin na záhonech (úložišti). Pro testovaný sadební materiál 
byla dle vyhodnocení ztrát na konci vegetačního období a výsledků měření mor-
fologických parametrů nejvhodnější doba trvání aklimatizace 1 týden.

pantpe@seznam.cz

PANTOVá, P. Optimalizace podmínek pro dlouhodobé skladování sadebního materiálu.  
Brno: Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta, 2020. Vedoucí diplomové 
práce Ing. Kateřina Houšková, PhD.
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Ing. Pavel Peška
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

hodnocení vývoje dřevinné skladby  
lesních porostů národní přírodní rezervace 
habrůvecká bučina (okres blansko) pomocí  
antrakologické analýzy uhlíků z bývalých milířů

Práce se zabývala hodnocením vývoje dřevinné skladby pomocí uhlíkových 
spekter z milířišť nalezených v NPR Habrůvecká bučina. V zájmovém území bylo 
nalezeno 44 bývalých milířů, z nichž byl rekonstruován výskyt dřevin v minu-
losti pomocí antrakologické analýzy. Získané výsledky naznačují, že oproti sou-
časné druhové skladbě, byla skladba někdejších porostů podstatně pestřejší, 
především ve prospěch dubu (Quercus petraea agg.) a jedle (Abies alba Mill.). 
Současně se více uplatňovaly pionýrské druhy dřevin jako bříza (Betula pendula 
Roth.) a rod vrbovité (Salicaceae). Dalším cílem této práce bylo zjištění stáří 
vzorku uhlíku pomocí radiokarbonové metody, která jej zařadila do poloviny 
15. století. Toto historické zařazení uhlíku nelze vztáhnout obecně na všechna 
milířiště, protože v této lokalitě je prokázán prakticky kontinuální vliv člověka od 
raného středověku až do druhé poloviny 19. století. Právě kvůli tomuto důvodu 
pochází pravděpodobně řada milířišť z různých časových period. 

Z výsledků této práce vyšel jako statisticky významný faktor parametr „velikost 
milířiště“, který naznačuje, že na malých milířištích byl pálen dub, zatímco na 
velkých především buk. Výsledky této analýzy mohou představovat hodnotný 
podklad pro vlastníka lesa, který takto získává podrobný přehled o historické 
druhové skladbě a může tyto poznatky využít při přípravě porostů na klimatic-
kou změnu. Inspirující může být především tvorba porostních směsí, které doká-
zaly obstát v již proběhlých klimatických výkyvech. 

pavel.peska1996@gmail.com

PEŠKA, P. Hodnocení vývoje dřevinné skladby lesních porostů Národní přírodní rezervace 
Habrůvecká bučina (okres Blansko) pomocí antrakologické analýzy uhlíků z bývalých milířů. 
Brno: Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta, 2020. Vedoucí diplomové 
práce Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
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Ing. Ivana Románeková 
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně

stanovení mikroplastů pla  
v půdě pyrolýzními metodami

V súčasnosti predstavuje plastový odpad jedno z najväčších rizík pre životné 
prostredie. Plasty vplývajú na životné prostredie vo všetkých fázach svojho ži-
votného cyklu. Bioplasty sa začali vo veľkom používať ako náhrada za bežné 
plasty, bez podrobnejšieho preskúmania ich správania za reálnych podmienok 
v životnom prostredí. V dôsledku toho sa predpokladá, že sa môžu akumulovať 
v životnom prostredí, a tak vznikla otázka ako ich identifikovať.

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je vývoj metódy založenej na pyrolýze 
vzoriek, ktorá by bola vhodná na identifikáciu a stanovenie množstva PLA mik-
roplastov v pôde a iných pevných matriciach.

Na analýzu boli použité tri druhy pôd a kal. Tieto matrice boli potom spikované, 
aby sa vytvorili koncentračné rady v rozmedzí 0,2 %–5,0 %. Výsledkom pyrolýzy 
boli vyvinuté plyny so signálmi m/z 29, 43 a 44, ktoré pochádzali z PLA a boli 
vhodné na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu.

Analýza PLA v kale bola komplikovanejšia kvôli podobnosti plynov vyvíjajúcich 
sa z čistej matrice. Testovali sme tri prístupy založené na analýze plochy píkov, 
intenzít píkov a teplotách vývoja plynov. Zatiaľ čo prvý prístup zlyhal, posledné 
dva prístupy sa javia ako sľubné pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu PLA 
v kale.

Tiež bolo navrhnutých a vyvinutých niekoľko spôsobov vhodných pre kvalita-
tívnu a kvantitatívnu analýzu aj veľmi malých množstiev PLA v pôdach a kaloch 
založených na analýze zloženia a dynamiky uvoľnených plynov a charakteristic-
kých degradačných teplotách.

xcromanekova@vutbr.cz

ROMáNEKOVá, I. Stanovení mikroplastů PLA v půdě pyrolýzními metodami. Brno:  
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, 2020. Vedoucí diplomové práce  
doc. Ing. Jiří Kučerík Ph.D.
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Ing. arch. Monika Šafářová 
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita

sídliště v kontextu městské krajiny

Práce se zabývá revitalizací panelového sídliště v Brně-Bystrci, postaveného 
v 80. letech. Diplomová práce toto sídliště analyzuje z krajinářsko-architekto-
nického pohledu a prezentuje návrh na celkovou revitalizaci, která by odpoví-
dala nárokům dnešních obyvatel. Jako důležitá část návrhu revitalizace sídliště 
je v práci vnímána souvislost s krajinou. Přírodní složka je totiž daností, která je 
v každém sídlišti výjimečná. To může pomoci vytvořit specifickou atmosféru v 
jinak stejných souborech typizovaných panelových domů a najít tak vhodnější 
formu práce s výrazem sídlišť, než je například necitlivé přemalování fasád. 
Zároveň je časté umístění sídlišť na okraji měst výhodné z hlediska blízkosti vět-
ších přírodních celků a jejich využití pro rekreaci zdejších obyvatel.

Soulad sídliště v Bystrci s okolní krajinou a zároveň propojení vnitřních částí 
sídliště je v současnosti silně omezeno řešením dopravní sítě, zejména parko-
váním. Parkoviště zabírají nejcennější prostory před a mezi budovami, které by 
bylo naopak vhodné využít pro provázání všech složek sídliště a pro vytvoření 
živého a bezpečného veřejného prostoru pro obyvatele. Velká část práce je tak 
zaměřená na řešení systému parkování v území a vymezení oblastí bez rušivé 
dopravy.

Zvláštní pozornost je v práci kladena na parter domu, který je zásadní pro vy-
tvoření zdravějšího vztahu mezi budovou a okolím. Návrh pracuje se změnou 
charakterů prostorů. Ve veřejném prostoru klade důraz na pestřejší paletu sou-
kromosti. Jsou zkoumány různé typy vegetačních prvků, které mohou změ-
nu podpořit. Parter se tak stává hlavním aktérem v utváření vnitřního obrazu 
sídliště.

safarova.monika@seznam.cz

ŠAFáŘOVá, M. Sídliště v kontextu městské krajiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně.  
Zahradnická fakulta, 2020. Vedoucí diplomové práce Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.
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Mgr. Andrea Šimečková
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

zhodnocení metod ochrany zvěře

Stavy zvěře, zejména zajíců polních, králíků divokých, bažantů obecných a ko-
roptví polních, citelně klesají. Na mnoha lokalitách jižní Moravy již populace 
zcela vymizely, nebo jsou na hranici udržitelného minima. Pokud nedojde k zá-
sadním změnám v krajině a způsobu jejího obhospodařování, je možné, že se 
z drobné zvěře stane pouhá vzpomínka. 

Cílem práce bylo zhodnotit metody ochrany drobné zvěře a určit limitující fak-
tory, které na ni působí. Data byla komplexně získána etologickým pozorováním 
bažantů, pravidelným hodnocením životních podmínek, sledováním spotřeby 
vody v napáječkách a mapováním početnosti populací bažantů a zajíců ve dvou 
na podmínky odlišných lokalitách (Podolí a Líšeň). Data byla zpracována ve sta-
tistickém programu UNISTAT 6.5. Výsledky sloužily k porovnání odlišného vlivu 
faktorů prostředí a zhodnocení účinnosti metod ochrany zvěře.

Bylo zjištěno, že hlavními negativními faktory jsou aktuální způsoby zemědělství 
(intenzifikace, chemizace a mechanizace), klima, nestálá a nedostatečná po-
travní nabídka, nedostatek krytových možností a lidská činnost v krajině (rozši-
řování zástavby, silniční provoz, sportovní aktivity a venčení psů na volno). Byly 
určeny nejvhodnější metody ochrany, a to poskytnutí dostatku potravy a úkrytů 
(políčka, remízy, biopásy a přikrmování), zajištění dostatku zdrojů vody, regulace 
predátorů, omezení lidské činnosti na některých místech a zazvěřování (vypouš-
tění nových jedinců).

Získané poznatky lze uplatnit v praxi a docílit tak zlepšení kvality životního pro-
středí, zesílení populací a zachování drobné zvěře i příštím generacím. Návrhy 
pro ochranu jsou určeny nejen pro myslivce, zemědělce a ochranáře přírody, ale 
rovněž i veřejnosti.

andrejka789@seznam.cz

ŠIMEČKOVá, A. Zhodnocení metod ochrany zvěře. Brno: Veterinární a farmaceutická  
univerzita v Brně. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, 2020. Vedoucí diplomové práce 
MVDr. Pavel Forejtek, CSc.
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Ing. arch. Lucie Šmídová
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně

brno – špitálka_smart city

Chytrá čtvrť na Špitálce bude sloužit jako pilotní čtvrť pro ověření stanovení cílů, 
které plynou z vize pro strategii #brno2050. V takovém časovém horizontu, aby 
bylo možno tyto cíle realizovat, následně vyhodnotit a případně dále aplikovat 
na rozvojových oblastech a územích města. Přípravy dlouhotrvajícího a kom-
plexního projektu představují řadu fází. Disponibilní území městského podniku 
brněnských tepláren je vhodným územím pro zhodnocení potenciálu nejen 
industriálního dědictví, ale také pro intervence nových objektů založených na 
úrovni rozvíjejících se principech Smart City. 

Cílem diplomové práce je přispět k přípravám pro revitalizaci městské čtvrti 
a nastínit tak možné alternativy etapizace rozvoje, způsobu aktivace území a do-
časného využívání během realizačního procesu. Dále přispět k diskuzi týkající se 
spolupráce veřejného sektoru se soukromým, komunitního plánování v našem 
prostředí a možností alternativního financování projektů. 

Metoda strategického plánování funguje na úrovni města a jeho veřejných 
zájmů, z pohledu realizace bychom se měli zamýšlet spíše takticky. Jedním 
z hlavních motivů této práce je aktivace území chytré čtvrti pomocí reálných ak-
tuálních zásahů, které mohou nastartovat vývoj nejen tohoto území, ale mohou 
mít pozitivní dopad na celou lokalitu Špitálky. 

Navržená taktika odpovídá místnímu významu, vychází ze současných hodnot 
a směřuje k udržitelnému urbanizačnímu procesu neustále se utvářejícího měst-
ského prostředí. 

Odhodláním a hlavní motivací pro vypracování tohoto projektu je vize reál-
ného zásahu a intervence, plánování a realizačního procesu, díky kterému si 
město Brno může ověřit nové způsoby navrhování a utváření městské struktury. 
Projekt analyticky vychází ze současných kritérií urbánního prostředí generova-
ného investicemi kapitalistické společnosti. Návrh je zaměřen na oblasti týkající 
se performativního plánování neboli experimentální formu tzv. plánování zdola 
nahoru a obsahem podporuje principy Smart City.  

lucii.smidova@gmail.com

ŠMÍDOVá, L. BRNO – ŠPITáLKA_SMART CITy. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta 
architektury, 2020. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. arch. Karel Havliš
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Ing. Kristina Šmídová
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

zeleň jako ozdravný prvek budov i měst

Diplomová práce se zaměřuje na představení městské zeleně jako zdravého 
aspektu současných měst, který přispívá ke snižování stresu, čištění ovzduší, 
zachytávání vody, k redukci městských tepelných ostrovů a v neposlední řadě 
k ochraně městské biodiverzity.

Cílem práce bylo porovnat vybraná území v Brně s hojnou vegetací s místy frek-
ventovaných dopravních uzlů, na základě monitorovaných veličin, jako jsou oxid 
uhličitý a kyslík, a veličin dodatkových – teplota, vlhkost a rychlost větru. Dále 
navrhnout zelená opatření ve vybraných brněnských lokalitách.

Měření byla prováděna po dobu šesti měsíců – červen až listopad 2019 – na 
čtyřech místech v Brně. Výzkum probíhal ve třech denních dobách po dobu půl 
hodiny. Z třicetiminutového monitoringu byl udělán průměr pro danou denní 
dobu, měsíc a lokalitu, který byl dále srovnáván s ostatními naměřenými hod-
notami. Lokality, které zastupovaly oblasti s bohatou vegetací, byly park Lužánky 
a park pod hradem Špilberk. Pro místa s minimem zeleně byla vybrána křižo-
vatka ulice Úvoz s ulicí Údolní a křižovatka u Moravského náměstí.

Z naměřených hodnot vyplývá, že nižší koncentrace CO2 jsou měřeny na místech 
s hojnou vegetací. Průměrná koncentrace CO2 v Brně je 620 ppm. Nejhorší vý-
sledek koncentrace CO2 byl naměřen v září – průměr ze všech lokalit v daném 
měsíci dosahoval hodnoty 740 ppm, naopak nejnižší koncentrace CO2 byla na-
měřena v srpnu – 560 ppm.

Návrh zelených opatření má přispět k navýšení ploch zeleně ve městě. Pro dvě 
vybrané lokality v Brně byly navrhnuty extenzivní zelené střechy. Tento návrh 
plní estetickou funkci, eliminuje tepelné zátěže v budovách, snižuje odtok sráž-
kových vod, městské tepelné ostrovy a hluk.

smidova.kristina@gmail.com

ŠMÍDOVá, K. Zeleň jako ozdravný prvek budov i měst. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 
Fakulta stavební, 2020. Vedoucí diplomové práce Ing. Olga Rubinová, Ph.D.
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Ing. Oskar Špavor 
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelova univerzita v Brně

využití alternativních surovin  
ve výrobě aglomerovaných  
materiálů pro stavby

V dnešní době se už jen zřídka potkáme s klasickými roubenými či srubovými 
stavbami z důvodu zvyšující se náročnosti na energetickou úsporu. Nynější dře-
vostavbu si člověk bez použití OSB, překližky, CLT panelů, dřevovláknité izolace 
a dalších materiálů snad ani nedokáže představit. Aglomerované materiály na 
bázi lignocelulózy jsou jedním z nejpoužívanějších materiálů při výstavbě dře-
vostaveb. Smyslem výroby aglomerovaných materiálů na bázi dřeva je zpraco-
vání dřevařských zbytků z pilařských závodů s výsledným homogenním, tvarově 
stálým materiálem vykazujícím stejných vlastností ve všech místech. Využití 
stonků z rostlinné výroby, jakožto vstupního materiálu pro výrobu aglomerova-
ných desek, není v Evropě nijak rozšířeno (jsou ponechány na poli k zetlení a ve 
štěpkovačích končí kvalitní kulatina). Dřevo vhodné pro zpracování roste v lesích 
60 let a více, kdežto stonky z rostlin několik měsíců. Dříve nebo později bude 
i tento zdroj doceněn jakožto kvalitní zdroj pro výrobu aglomerovaných mate-
riálů. V České republice se nachází 54 % (cuzk.cz) zemědělské půdy, která může 
produkovat materiál pro výrobu desek, které lze využít například na konstrukční 
či izolační panely. 

Postupem času jsou klasická lepidla PUF a MUF z důvodu emise karcinogenního 
formaldehydu v určité míře nahrazována pMDI lepidly. Všechna tato lepidla 
jsou produktem petrolejového průmyslu a je otázkou času, kdy se za ně bude 
muset nalézt náhrada. Proto bylo v této práci využito alternativních lepidel ja-
kožto škrobového lepidla a pojiva na bázi lignosulfonátu v porovnání s pMDI. 
Lignosulfonát ze smrku ztepilého je získáván jako vedlejší produkt při výrobě ce-
lulózového vlákna. Škrobové lepidlo opatříme z rostlinného škrobu. Kombinací 
výše uvedených vstupních materiálů jsem se snažil vytvořit plošný materiál, 
který by se co nejvíce přibližoval materiálům jakožto OSB či DTD.

oskarspavor@seznam.cz

ŠPAVOR, O. Využití alternativních surovin ve výrobě aglomerovaných materiálů pro stavby. 
Brno: Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta, 2020. Vedoucí diplomové 
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Ing. Veronika Tomášová
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

krajina jako sdílený prostor

Cílem diplomové práce je nalezení přístupu k vypracování krajinářské studie na 
zvoleném modelovém území obce Lažánky s ohledem na využití potenciálu hod-
not, dotváření veřejných prostorů v krajině a současné řešení problémů celého 
území. Přístup zahrnuje zpětné reakce obyvatel na navržené změny, které jsou 
zapracovány do dalších návrhových částí. Práce je rozdělena na tři celky:

Teoretická část je věnována vysvětlení souvisejících pojmů, rozebrání vztahů 
v krajině a přehledu současných přístupů k tvorbě krajiny. Stěžejním výstupem 
této části jsou teoretická východiska, která se věnují přístupu ke krajině v růz-
ném měřítku (krajina SDÍLENá OBECNĚ, VNĚ a UVNITŘ) a třem druhům úprav 
uzlových bodů v krajině. Druhým celkem je rozborová část, která specifikuje 
vybrané území a tři vybrané lokality. Třetí je návrhová část, ta demonstruje vý-
chodiska na zvoleném území v podobě návrhové studie. Nabízí řešení problémů, 
nové využití a celkovou koncepci uspořádání krajiny, včetně cílových charakte-
ristik a strategie. Podporuje napojení okolních vesnic na krajinu tvořenou cestní 
sítí s uzlovými body. Na třech vybraných uzlových bodech představuje detailněji 
typy úprav. Návrh obsahuje také možnosti implementace.

Diskuze se zabývá problematikou dnešních venkovských obcí, zmiňuje poten-
ciální úskalí návrhu a jeho implementace. V závěru práce shrnuje potřebu spo-
lupráce, podporu komunity a komplexní přístup k venkovské krajině, který bere 
ohled na finanční možnosti obcí a nabízí prostor pro uzpůsobení navržených 
změn.

vero.tomas@seznam.cz

TOMáŠOVá, V. Krajina jako sdílený prostor. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická 
fakulta, 2020. Vedoucí diplomové práce Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
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Ing. Klára Vaculíková
Stavební fakulta, Vysoké učení technické v Brně

znečištění vnášené  
do chko moravský kras povrchovými toky

Diplomová práce se zabývá znečištěním, které je vnášeno povrchovými toky na 
území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Od dubna do listopadu 2019 
bylo pravidelně každý měsíc prováděno měření průtoku a fyzikálně-chemických 
ukazatelů, odběr vzorků vody a jejich následné rozbory v laboratoři. Naměřené 
a vyhodnocené parametry byly zpracovány tabelárně a graficky jako koncent-
race a materiálové bilance, tedy hmotnostní toky vnášeného znečištění do 
CHKO Moravský kras.

Z naměřených údajů vyplývá, že nejproblematičtější povrchové toky jsou 
Jedovnický potok, Bílá voda a Lipovecký potok. Jedovnický potok byl proble-
matický v koncentracích i materiálových bilancích i přes to, že dlouhodobě 
nedosahoval nejvyššího průtoku. Bílá voda dosáhla vysokých hodnot materiá-
lových bilancí především díky vysokému průtoku. Lipovecký potok vykázal na-
opak problém v koncentracích. Mezi občasně problematické potoky byly zařa-
zeny Křtinský potok, Žďárná a Luha. K potokům nevykazujícím problém patří 
Hostěnický potok, Říčka, Ochozský potok, Krasovský potok a Lopač. 

Dle vyhodnoceného znečištění byly navrženy území vně CHKO s potřebou zvý-
šené ochrany vodních toků. Vlastní výzkum byl podpořen spoluprací se dvěma 
základními školami, které se nachází na území CHKO. Proškolení žáci se svými 
učiteli prováděli v období od května do listopadu 2019 měření obsahu fosforeč-
nanů v povrchových tocích. Byl vytvořen web ofosforu.cz, který slouží k prezen-
taci naměřených hodnot a informací o problematice fosforu v povrchové vodě.

klara.vaculikova@seznam.cz

VACULÍKOVá, K. Znečištění vnášené do CHKO Moravský kras povrchovými toky. Brno:  
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Mgr. Linda Vařejčková 
Právnická fakulta, Masarykova univerzita

právní aspekty ochrany slonů

Kvalifikační práce podává ucelený pohled a analyzuje právní úpravu týkající se 
volně žijících slonů i slonů v zajetí na mezinárodní, unijní a vnitrostátní úrovni. 
Práce propojila zoologii a ekologii s problematikou právní úpravy v oblasti regu-
lace obchodu se slonovinou a částmi těl slonů. Je rozebrána ochrana těchto zví-
řat in situ a v neposlední řadě jsou zkoumány aspekty ochrany slonů chovaných 
v cirkusech a zoologických zahradách.

Cílem práce bylo posoudit, jakým způsobem právo přispívá k ochraně těchto 
tvorů. Analyzovala jsem mechanismy chránící slony a pátrala, zdali jsou účinné 
pro jejich ochranu a mohou zabránit vyhynutí populací či nikoli. Při identifikaci 
slabých míst právní úpravy jsem navrhla odpovídající možné řešení de lege  
ferenda. 

Bylo využito množství zdrojů, a to nejen české, ale z velké části zahraniční. 
Podstatné byly oficiální stránky CITES, ze kterých jsem získala významná data 
poukazující na dominantní postavení Číny a USA jako spotřebitelů na mezinárod-
ním trhu v obchodu se slonovinou. Rovněž jsem v rámci své praxe získala cenné 
a veřejnosti převážně nedostupné informace ze zoologických zahrad, státní ve-
terinární správy a MŽP. Ty jsem srovnávala a hodnotila. Regulace obchodu se 
slonovinou by se měla zaměřit nejen na mezinárodní, ale hlavně na vnitrostátní 
trh. Právě legální vnitrostátní trh podněcuje a kryje nelegální obchod se slono-
vinou. Cílové trhy by měly přijmout právní úpravu zakazující zpětný vývoz slono-
viny. Avšak nejen samotné kly ohrožují existenci slonů, i úbytek jejich přiroze-
ného prostředí má za následek jejich vymírání. Vnitrostátní úprava jednotlivých 
afrických a asijských států je sice nedostačující, ale chybí tu primárně politická 
vůle na jejím vymáhání. Stávající úprava chovu slonů v cirkusech je nedosta-
čující, stejně tak jako navrhovaná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
Chov slonů v cirkusech by měl být zcela zakázán.

Linda.Varejckova@seznam.cz
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studenti  
pro jihomoravský kraj 2020

Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, 
krajině a environmentálně příznivém životním stylu

Sborník anotací bakalářských a diplomových prací bývá běžně vydáván  
u příležitosti konference k Soutěži diplomových prací se vztahem k životnímu 
prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Letošní 18. ročník konference ne-
mohl z důvodu epidemiologických opatření proběhnout, sborník tedy vzniká 
alespoň v elektronické verzi. Soutěže se zúčastnilo celkem 23 studentek 
a studentů. 


