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

Sborník anotací bakalářských a diplomových prací byl vydán u příležitos�  
konference k 19. ročníku Soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu 
prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Soutěže se zúčastnilo celkem 
25 studentek a studentů.



Úvodní slovo z Lipky
Sborník Studenti pro Jihomoravský kraj 2021 obsahuje soubor anotací diplomo-
vých prací zaměřených na oblast životního prostředí, udržitelnost či ochranu pří-
rody se vztahem k Jihomoravskému kraji.

V rámci devatenáctého ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj 
společně s Lipkou, oceňujeme nejlepší práce a podporujeme spolupráci mezi 
mladými výzkumníky, vysokými školami, odborníky a úředníky v oblasti život-
ního prostředí. Ti nejlepší studenti a absolventi prezentovali výsledky svých vě-
deckých výzkumů během tradiční konference na půdě Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje.

Letošní práce se věnovaly především tématu sucha, obsahu nežádoucích látek 
v životním prostředí a způsobům využívání krajiny. Soutěžilo ale i několik bota-
nických a zoologických studií se vztahem k našemu regionu či práce zaměřené 
na téma přesahující jižní Moravu: obnovitelné energie v kontextu energetické 
demokracie a vizuální reprezentace přírody. I letos se tak ukázalo, že témata 
životního prostředí se dotýkají chemiků, botaniků, environmentalistů, ale sou-
časně také architektů, urbanistů, vodohospodářů, ekonomů a dalších oborů.

Oceněné práce jsou kvalitními akademickými texty reagujícími na aktuální pro-
blémy v oblasti životního prostředí, především ale vykazují vysoký potenciál při 
přenosu do praxe v našem regionu.

Vážení čtenáři, přeji vám příjemné a inspirativní listování anotacemi závěreč-
ných prací studentů.

 Mgr. Jakub Opršal

administrátor soutěže
Lipka – školské zařízení pro  

environmentální vzdělávání Brno



Úvodní slovo z Jihomoravského kraje
Žijeme v době nenadálých sociálních, kulturních a environmentálních změn, 
které se podepíšou na podobě naší krajiny i na životech příštích generací. Již 
dnes je třeba čelit klimatické krizi, chránit biodiverzitu a vypořádat se s dal-
šími změnami, mezi něž patří i technologická proměna společnosti. Stále více 
se budeme potýkat s extrémnějšími vlivy počasí, které už v našem kraji známe 
v podobě povodní, ničivého tornáda nebo několikaletého sucha. Bude na nově 
příchozích generacích, aby přinášely nové poznání, které nám pomůže lépe čelit 
výzvám budoucnosti. Je jen dobře, že i takoví diplomanti se mezi soutěžícími 
letos našli a že to můžou být právě oni, kdo pomůže náš kraj lépe připravit na 
nadcházející roky.

V roce 2021 proběhl již devatenáctý ročník Soutěže diplomových prací se vzta-
hem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Velmi si cením 
toho, že i přes probíhající pandemii covidu-19 se letos v soutěži sešla řada vy-
soce kvalitních a přínosných prací. Přihlásilo se celkem 25 studentů ze tří největ-
ších brněnských univerzit: Vysokého učení technického, Masarykovy univerzity 
a Mendelovy univerzity. 

Jednotlivé práce byly ohodnoceny odborníky v daném oboru a pak již bylo na 
komisi vybrat ty nejlepší práce, které se umístí na prvních třech příčkách jak 
v kategorii bakalářských prací, tak v kategorii diplomových prací. Výběr těch 
nejlepších prací pak znesnadňovala široká škála jejich zaměření: od studií kon-
krétních biologických druhů přes řešení negativních dopadů sucha až po téma 
hodnocení expozice brněnské populace.

Je patrné, že studenti, kteří zaslali své texty do soutěže, mají kladný a odpo-
vědný vztah k místu, kde žijí, jsou přívětiví ke svému životnímu prostředí, spo-
luvytvářejí kraj přátelský k životu a doceňují význam přírody i její různorodosti. 
Úspěšně tak naplňují vizi našeho kraje.

Gratuluji všem oceněným a těším se na jejich profesní úspěchy spojené s Jiho-
moravským krajem.

Lukáš Dubec

1. náměstek hejtmana  
Jihomoravského kraje 



Výsledky 19. ročníku soutěže
Komise hodnotitelů ocenila čtyři bakalářské práce a pět diplomových prací.

V kategorii bakalářských prací (10 prací) získali ocenění:

1.    Bc. Petr Hubatka 
2.    Bc. Marek Soška
3.    Bc. Jan Pikna

Petr Hubatka provedl floristický průzkum biotopů travinné a plevelové vegetace 
se zaměřením na vzácné a ohrožené druhy na pomezí Chřibů a Ždánického lesa. 
Doložil výskyt řady ohrožených druhů rostlin, přičemž dvacet jich bylo v území 
doloženo poprvé a sedm z nich je dokonce kriticky ohrožených. Studie posouvá 
poznání dané oblasti a upozorňuje na další botanicky nejvýznamnější lokality, 
které dosud nemají adekvátní ochranu.  

Marek Soška doplnil mezeru v souborných znalostech o přírodě Brna a ve své 
práci o výskytu letounů (Chiroptera) zaznamenal 1320 faunistických záznamů, 
z toho 664 dosud nepublikovaných včetně dat z vlastního detektoringu. Poprvé 
byly publikovány záznamy o výskytu netopýra severního (Eptesicus nilssonii). 
Práce pomůže praktické ochraně a může inspirovat ochranu biotopů a sídel 
těchto savců i v jiných městech Jihomoravského kraje.

Jan Pikna se zabýval kapkovou závlahou zemědělských ploch. Sesbírané po-
znatky využil pro praktický návrh na stanovišti v Horních Dunajovicích. Shromáž-
dil podklady pro návrh závlahy, vypracoval hydrotechnické výpočty a výkresovou 
část závlahového detailu. Práce může být velmi dobrým základem pro vypraco-
vání konkrétních návrhů zavlažování při pěstování polních plodin v suchých ob-
lastech Jihomoravského kraje.

V kategorii diplomových prací (15 prací) získali ocenění:

1.    Mgr. Barbora Adamková 
2.    Ing. Mgr. Mořic Jurečka
3.    Mgr. Alan Strunga

Barbora Adamková představila koncept energetické demokracie a jeho pro-
střednictvím analyzovala vybrané případy obecně vlastněných fotovoltaických 
instalací v České republice. Práce je vydařeným úvodem do problematiky a může 
inspirovat další účinné zapojení mnoha místních aktérů. Příklad Boskovic, kde se 
fotovoltaikou a zdroji obnovitelné energie zabývají dlouhodobě, navíc může po-
sloužit jako vzor pro další obce v kraji.

(s. 9)
(s. 14)
(s. 12)

(s. 17)
(s. 21)
(s. 26)



Mořic Jurečka se ve své studii věnoval problematice pachových ohradníků. 
Zkoumal, jak ovlivňují chování zvěře a zda skutečně jde o neprostupnou bariéru. 
Studie upozorňuje na dosud neúspěšnou praxi a nabízí možná řešení. Je též sil-
ným argumentem pro konání osvětových kampaní a umístění dopravního zna-
čení, které by v krizových úsecích mohlo omezit rychlost.

Alan Strunga se zabýval tím, jak moc přichází brněnská populace do kontaktu 
s rezidui pesticidů. Metody, které byly v rámci práce vyvinuty, se nyní rutinně 
používají s velice dobrými výsledky. Práce přináší důležité poznatky zejména pro 
vedení města Brna. Je psaná v anglickém jazyce a je součástí evropského pro-
jektu Horizon 2020, který monitoruje výskyt nebezpečných látek.

cena 1. náměstka hejtmana jmk
Mgr. Zuzana Slámová 

Cenu 1. náměstka hejtmana JMK získala Zuzana Slámová za svou práci na téma 
Vizuální reprezentace přírody jako součást přesvědčování. Zaměřila se v ní na 
otázku, zda mají vizualizace přírody vyšší přesvědčovací účinky oproti nepřírod-
ním vizualizacím, a sledovala, jak s vizualizacemi přírody či životního prostředí 
pracují kampaně, komerční reklamy i média. Výsledky jsou přínosné pro úřady, 
tvůrce reklam i pro samotné ochránce přírody.

cena ředitelky lipky
Ing. Petra Kunovská

Cenu ředitelky Lipky obdržela Petra Kunovská za svou práci, v níž nahlížela na 
optimální uspořádání a využívání krajiny z pohledu podpory a ochrany biodi-
verzity. Praktická část se věnuje zemědělské krajině Lednicko-valtického areálu 
a studii doplňuje cenný vývoj katalogu liniových struktur krajinné vegetace. 

cena komise hodnotitelů
Bc. Zdenko Večerík 

Ocenění komise hodnotitelů získal Zdenko Večerík za svůj výzkum křís ve vybra-
ných opuštěných vojenských prostorech na území České republiky. Hodnotitelé 
oceňují především rozsah práce (zpracování vzorku téměř 3000 jedinců), zvo-
lené metodologické postupy a návaznost na projekt LIFE. Sesbíraná data by 
měla posloužit k rozvoji biodiverzity současné krajiny.

Ceny byly vítězům předány na tradiční studentské mezioborové konferenci, kte-
rá se uskutečnila 6. prosince 2021 v budově Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje v Brně.

(s. 25)

(s. 24)

(s. 15)



bakalářské práce

Bc. Marie Bergerová

Bc. Petr Hubatka

Bc. David Jílek

Bc. Nicole Machalová

Bc. Jan Pikna

Bc. Miroslav Sedláček

Bc. Marek Soška

Bc. Zdenko Večerík

Bc. Roman Vitásek

diplomové práce

Mgr. Barbora Adamková

Mgr. Marcel Bartoš

Dopad sucha na systém  
zásobování pitnou vodou

Ohrožené druhy rostlin  
na pomezí Chřibů a Ždánického  
lesa a jejich vegetační kontext

Vyhodnocení morfologie dna  
vodní nádrže pomocí dat  
z batymetrického měření

Vliv využití krajiny na povrchovou  
teplotu a teplotní poměry  
v přízemní vrstvě atmosféry

Kapková závlaha zemědělských ploch

Zmapování současného využití trvalek  
při tvorbě květinových vegetačních 
prvků v intravilánu sídel

Netopýři města Brna

Křísi vybraných opuštěných vojenských  
výcvikových prostorů v České republice

Ekofyziologické reakce jilmu vazu  
na sucho a na zálivku

Obecne vlastnené zdroje  
obnoviteľnej energie  
v kontexte energetickej demokracie

Flóra a vegetace údolí Říčky u Brna

Obsah
Ve sborníku najdete anotace dvaceti vybraných prací, které se dostaly do širšího 
výběru.
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Obsahy polyfenolů v bílých  
a oranžových vínech

Revitalizace postindustriálního  
prostoru v Brně

Ovlivňují pachové  
ohradníky chování zvěře?

Osud mikroplastů v půdě

Středověké hrady v současné krajině

Optimalizace uspořádání a využívání 
krajiny z pohledu ochrany  
a podpory biodiverzity

Vizuální reprezentace přírody  
jako součást přesvědčování

Hodnocení interní expozice  
brněnské populace

Vypracování studie  
ochranného lesního pásu

Ing. Eliška Faitová

Ing. Tereza Hrubá, Dis. 

Ing. Mgr. Mořic Jurečka

Ing. Eliška Kameníková

Ing. Kristýna Kříčková

Ing. Petra Kunovská

Mgr. Zuzana Slámová

Mgr. Alan Strunga

Ing. Tereza Zezulová
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Bc. Marie Bergerová
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

dopad sucha na systém  
zásobování pitnou vodou

V minulých letech byla Česká republika zasažena suchem, které se primárně 
projevilo deficitem vodních zdrojů pro různé potřeby společnosti. V důsledku 
toho se zvyšuje tlak i motivace k zachytávání a využívání srážkové vody, která má 
částečně nahrazovat vodu pro účely, k nimž není nutné využívat vysoce jakostní 
vodu pitnou. Na místě je ale pečlivé uvážení možných důsledků tohoto trendu, 
zejména pak dopad na provoz vodárenských distribučních sítí, které mohou být 
snížením spotřeby pitné vody negativně ovlivněny.

Byla provedena hydraulická analýza pomocí softwaru EPANET 2.0 na vodovodní 
síti obce Ostopovice u Brna, a to pro různé zatěžovací stavy a pro různé scénáře 
představující podíl obyvatel, kteří budou srážkovou vodu využívat.

Díky kvalitním vstupním údajům pro tvorbu simulací bylo možno porovnat růz-
né metody hodnocení stáří vody, což má vysoký aplikační potenciál pro další vý-
zkum v této oblasti. Analýza prokázala, že snižování spotřeby pitné vody z vodo-
vodů způsobí snížení průtoku vody a negativní změnu hydraulických podmínek 
v potrubí. Důsledkem těchto změn se zvýší stáří vody ve vodovodní síti, což ne-
lze hodnotit pozitivně, neboť to může vést ke zhoršení její jakosti.

Jestliže by tedy chtěla většina spotřebitelů s dobrými úmysly snížit svou spotře-
bu pitné vody, mohlo by dojít k tomu, že odebíraná voda z vodovodu by měla 
vyšší stáří, což by se mohlo negativně projevit na její chuti, barvě či pachu. 
Mohli bychom se tedy dočkat situace, kdy voda z veřejných vodovodů bude spo-
třebiteli odmítána k pití pro její nevyhovující senzorickou jakost a společnost si 
ve větší míře zvykne kupovat pro pitné účely vodu balenou. Ne nadarmo se říká, 
že cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly…

maja.bergerova19@gmail.com

BERGEROVÁ, M. Dopad sucha na systém zásobování pitnou vodou. Brno: Vysoké učení  
technické v Brně. Fakulta stavební, 2021. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Ručka, Ph.D.
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Bc. Petr Hubatka
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

ohrožené druhy rostlin  
na pomezí chřibů a ždánického lesa  
a jejich vegetační kontext

Práce pojednává o rozšíření ohrožených druhů rostlin travinné a plevelové ve-
getace v dosud málo probádaném území na pomezí Ždánického lesa a Chřibů. 
Údaje pocházejí z vlastního terénního průzkumu v roce 2020, při němž byly ve 
studovaném území zaznamenávány výskyty ohrožených druhů podle národních 
kategorií Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR. 

Celkem bylo zaznamenáno 16 kriticky ohrožených druhů (C1), 25 silně ohrože-
ných (C2) a 52 ohrožených (C3). Na lokalitách s výskytem ohrožených druhů bylo 
zapsáno 37 fytocenologických snímků dokumentujících jejich vazbu na vegetaci 
v území. Ze získaných dat byly vytvořeny mapy rozšíření a elektronická databáze 
snímků a lokalit jednotlivých druhů. Pro vybrané druhy z kategorie ohrožení C1 
a C2 byly zpracovány komentáře věnující se jejich současnému i historickému 
rozšíření, stanovištním nárokům a vazbě na vegetaci v kontextu studované 
oblasti.

Část práce je také věnována lokalitám, které jsou z hlediska výskytu ohrožených 
druhů v území nejhodnotnější a jimž doposud nebyla zabezpečena náležitá 
ochrana a péče. Mimořádně velké množství zjištěných ohrožených druhů do-
kládá význam tohoto botanicky poněkud opomíjeného území pro ochranu bio-
diverzity.

petr.hubatka@email.cz

HUBATKA, P. Ohrožené druhy rostlin na pomezí Chřibů a Ždánického lesa a jejich vegetační 
kontext. Brno: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta, 2021. Vedoucí bakalářské  
práce prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
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Bc. David Jílek
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně 

vyhodnocení morfologie  
dna vodní nádrže pomocí  
dat z batymetrického měření

Zanášení nádrží je jedním z aktuálních problémů v oblasti vodohospodářství. 
Pomocí moderní přístrojové techniky a batymetrického měření (měření hlou-
bek pod vodní hladinou řek, nádrží či moří, jehož výstupem jsou mapy, kde je 
vykreslený tvar dna) je možné zjistit současný stav morfologie dna nádrží a vy-
modelovat digitální modely reliéfu, resp. terénu. Práce se zaměřuje na vyhod-
nocení průběhu zanášení horní části vodního díla Nové Mlýny – horní od jeho 
uvedení do provozu v roce 1978 až po zaměření dna nádrže v roce 2018 pomocí 
posouzení změny objemu vody v nádrži.

Součástí práce je i podrobný návod pro vyhodnocení v programech ArcGIS 
a Atlas DMT a ověření správnosti postupu. Pomocí uvedených programů jsou 
vymodelovány digitální modely terénu a vypočteny batygrafické křivky, které 
byly použity pro vyhodnocení změny objemu a následně míry zanesení nádrže. 
Pro vizualizaci zanášení byly vytvořeny rozdílové mapy a také 3D modely terénu.

Celková ztráta objemu nádrže během čtyřiceti let provozu je odhadnuta na 
500 tisíc m3, což se rovná 28 % z celkového objemu nádrže. Z toho bylo zane-
seno 300 tisíc m3 za posledních deset let. Tento jev je způsoben zejména ze-
mědělskou činností v okolí nádrže, která přispívá k erozi půdy. Eroze půdy je 
v současné době také umocněna klimatickou změnou, jež s sebou nese střídání 
hydrologických extrémů, jako jsou suchá období a povodně. 

Výsledky jsou součástí projektu ATCZ28 SEDECO – Sedimenty a ekosystémové 
služby ve vzájemném působení s povodněmi a suchem v pohraniční oblasti 
AT-CZ.

davkajilek@seznam.cz

JÍLEK, D. Vyhodnocení morfologie dna vodní nádrže pomocí dat z batymetrického měření. 
Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2021. Vedoucí bakalářské práce 
doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D.
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Bc. Nicole Machalová
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

vliv využití krajiny na povrchovou  
teplotu a teplotní poměry v přízemní  
vrstvě atmosféry

Předložená práce se zabývá analýzou rozdílů v povrchové teplotě různých druhů 
povrchů. Analýzy jsou realizovány pomocí dvou metod: dálkový průzkum Země 
a in-situ měření neboli měření na místě. 

Data z dálkového průzkumu Země jsou získány z družice Landsat 8. Na základě 
těchto snímků jsou získány hodnoty povrchové teploty čtyř různých druhů povr-
chů v městysu Velké Němčice. Pomocí in-situ měření jsou zjištěny teplotní roz-
díly mezi travním porostem, ovlhčeným travním porostem, dlažbou a korunami 
listnatých a jehličnatých stromů ve vybraných dnech, opět měřené ve Velkých 
Němčicích. 

Cílem měření bylo zjistit, zda mají rostliny chladicí efekt a která vegetace se pro-
jevuje nejintenzivněji. Z výsledků plyne, že nejvyššího chladicího efektu dosa-
huje listnatý strom, který měl téměř vždy nejnižší teploty spolu se zavlaženým 
trávníkem v zákrytu stromu, pravděpodobně díky kombinaci stínění stromu a za-
vlažení. Naopak dlažba spolu s trávníkem vykazovala nejvyšší teplotu přesahující 
40 °C, což nenaznačuje žádný chladicí efekt.

Pokud bychom v praxi chtěli využít vegetaci k ochlazení rozpálených měst v hor-
kých letních dnech, bylo by tedy nejefektivnější využít listnaté stromy, u kterých 
probíhá transpirace daleko více než např. u jehličnatých stromů. Ve městech by 
se tak mohly využívat rychle rostoucí listnaté dřeviny, které by během pár let 
dokázaly udržet nižší teploty v ulicích, než by byla samotná teplota vzduchu.

machalovanicole@seznam.cz

MACHALOVÁ, N. Vliv využití krajiny na povrchovou teplotu a teplotní poměry v přízemní vrstvě 
atmosféry. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Agronomická fakulta, 2021. Vedoucí bakalářské 
práce Ing. Milan Fischer, Ph.D.
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Bc. Jan Pikna
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

kapková závlaha  
zemědělských ploch

Tato bakalářská práce se věnuje problematice závlah se zaměřením na kapkové 
závlahy. Práce je rozdělena na dvě části – rešerše a praktický návrh kapkové zá-
vlahy. 

První polovina práce je odbornou rešerší na toto téma, zmiňuje důvody vý-
stavby závlahových systémů a vyjmenovává druhy a příčiny sucha a klimatické 
krize. Stručně jsou zde vyjmenovány druhy závlah a způsoby úpravy závlahové 
vody. Podstatná část rešerše se věnuje kapkové závlaze, jejím výhodám a ne-
výhodám, použití v praxi a jednotlivým důležitým součástem systému kapkové 
závlahy. Závěr rešerše je věnován filtraci vody pro kapkovou závlahu.

Druhou částí práce je praktický návrh kapkové závlahy zemědělských ploch pro 
pěstování zeleniny na rodinné farmě v Horních Dunajovicích. Je zde stanoveno 
posouzení suchosti oblasti a konkrétního stanoviště, návrh pěstovaných plodin, 
stanovena vláhová potřeba rostlin a závlahové množství a samotný návrh kapko-
vacího potrubí. Praktický návrh je zakončen návrhem filtrů a čerpadla. Návrh je 
realizovatelný.

xpikna00@vutbr.cz

PIKNA, J. Kapková závlaha zemědělských ploch. Brno: Vysoké učení technické v Brně.  
Fakulta stavební, 2021. Vedoucí bakalářské práce Ing. Eva Hyánková, Ph.D.
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Bc. Miroslav Sedláček
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

zmapování současného využití trvalek  
při tvorbě květinových vegetačních prvků  
v intravilánu sídel

Text se tématem trvalek zabývá v šíři současných poznatků a používaných 
metod. Hlavním tématem je však otázka, zda jsou trvalkové prvky zeleně Rou-
sínova vytvořeny vhodně, jaké jsou metody v dalších sledovaných místech a zda 
lze zkušenosti aplikovat.

Řešeny jsou prvky zeleně v kontextu použitelnosti pro každodenní vnímání okolí 
obyvateli. Především jsou porovnávány trvalkové prvky v Rousínově s prvky 
v Enschede a Brně. Tvorba a údržba více úpravných, přírodních nebo atraktiv-
ních prvků zeleně ve městech a vesnicích je politickým aktem působícím na vní-
mání obyvatel. Tedy na jejich kvalitu života, názory i nálady. Proto není hodno-
cena volba trvalek pouze s ohledem na prostředí. Vhodnost řešení trvalkových 
prvků je inovativně řešena i pomocí sémiotiky, tedy vnímání podnětů z okolí 
jako znaků v kontextu zkušenosti a sociálního prostředí. Je tak usuzováno, zda 
jde o úpravy v kontextu kulturního prostředí srozumitelné, výrazné a podnětné, 
nebo naopak zklidňující a příjemné.

Diskuze reaguje na metody propagované v Česku. Práce upozorňuje, že štěrkové 
záhony s extenzivní údržbou, jakkoli jsou propagovány i ekologickými sdruže-
ními, poškozují přírodní prostředí. Upozorňuje na nezbytnou opatrnost při vý-
běru nativních taxonů pro rizika lidmi vyvolaného genetického driftu u ohrože-
ných druhů. Je vyvozeno, že úpravy s nativními trvalkami používané v Nizozemí 
lze považovat v ČR za perspektivní. Široká spolupráce odborníků v ČR by vedla 
k urychlení specifikace nového ekologického zahradního stylu, jehož jednotlivé 
projevy lze pozorovat v Evropě.

Práce uzavírá, že úspěšně vytvořený modelový celek by v lokalitě mimo plnění 
očekávaných funkcí byl atraktivním cílem odborné veřejnosti i turistů. Význam-
ným a zaznamenaným společenským aktem.

xsedla25@mendelu.cz

SEDLÁČEK, M. Zmapování současného využití trvalek při tvorbě květinových vegetačních prvků 
v intravilánu sídel. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta, 2021.  
Vedoucí bakalářské práce Ing. Jana Drochytková.
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Bc. Marek Soška
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

netopýři města brna

Práce shrnuje výskyt letounů (Chiroptera) na katastrálním území města Brna od 
nejstarších záznamů do současnosti. Shromažďuje 1320 faunistických záznamů, 
z toho 664 dosud nepublikovaných včetně dat z vlastního pozorování provádě-
ného metodou ultrazvukového detektoringu. 

Bylo zaznamenáno celkem 21 druhů, a to: netopýr černý (Barbastellus barba- 
stella), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr Saviův (Hypsugo savii), 
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), ne-
topýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr 
velký (Myotis myotis), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr řasnatý 
(Myotis nattereri), netopýr stromový (Nyctalus leisleri), netopýr rezavý (Nyctalus 
noctula), netopýr jižní (Pipistrellus kuhlii), netopýr parkový (Pipistrellus nathu-
sii), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší (Pipistrellus 
pygmaeus), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr dlouhouchý (Plecotus 
austriacus), netopýr pestrý (Vespertilio murinus) a vrápenec malý (Rhinolophus 
hipposideros). 

Poprvé jsou v této práci z Brna publikovány také záznamy netopýra severního 
(Eptesicus nilssonii), avšak pouze metodou ultrazvukového detektoringu, bez 
potvrzení analýzou nahrávky či odchytem. Nejčastěji zaznamenávanými druhy 
na území Brna jsou netopýr hvízdavý / netopýr nejmenší (nerozlišeno – 43,3 % 
nálezů), netopýr rezavý (20,0 %) a netopýr večerní (9,2 %). Druhové zastoupení 
je v práci srovnáno s dalšími středoevropskými městy. Práce taktéž rešerší shr-
nuje historii faunistického výzkumu netopýrů na Moravě a v Brně a současný 
stav znalostí o životních strategiích letounů ve městském prostředí.

soskamar@seznam.cz

SOŠKA, M. Netopýři města Brna. Brno: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta, 2021. 
Vedoucí bakalářské práce doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA.
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Bc. Zdenko Večerík
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

křísi vybraných opuštěných  
vojenských výcvikových prostorů  
v české republice

Vojenské priestory predstavujú v krajine ubúdajúce, heterogénne prostredie, 
s veľkou diverzitou aj ochranársky významnej fauny aj flóry. Po opustení armá-
dou sú ale ohrozené ekologickou sukcesiou (zarastaním konkurenčne silnými 
druhmi tráv a bylinami). Cieľom bakalárskej práce bolo vyhodnotiť vplyv ma-
nagementu, realizovaného v rámci projektu Military LIFE for Nature (Beleco, 
Praha) k udržaniu biodiverzity v opustených vojenských priestoroch, na modelo-
vej skupiny hmyzu: cikádky (Hemiptera: Auchenorrhyncha). 

Management pozostával z rozrušovania pôdy kolesovou a pásovou technikou, 
pastvy oviec alebo koní doplnené o vysekávanie rýchlorastúcich drevín, ktoré 
boli v rôznych kombináciách prevedené na piatich vybraných lokalitách v se-
verozápadných Čechách a na južnej Morave, z ktorých štyri v minulosti aktívne 
využívala armáda. 

Cikádky ako bio indikátor neprejavili žiadnu negatívnu reakciu na intenzívne ma-
nagementové zásahy, čo sa týka abundancie a druhovej početnosti. Ich zmeny, 
vzhľadom ku kontrolným plochám v druhovom zložení, boli po dvoch rokoch 
managementu pri niektorých lokalitách ovplyvnené pravdepodobne viac vply-
vom sezóny ako vplyvom managementu.

Pre lokalitu Pánov pri Hodoníne, ako lokalitu s najkompletnejšími dátami (vzor-
kovanie po dobu štyroch rokov), ukazovali výsledky v prospech druhov viaza-
ných na xerofilné a psamofilné trávniky, ktoré boli pre projekt cieľovým typom 
vegetácie.

zvecerik@gmail.com

VEČERÍK, Z. Křísi vybraných opuštěných vojenských výcvikových prostorů v České republice.  
Brno: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta, 2021. Vedoucí bakalářské práce  
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
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Bc. Roman Vitásek
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

ekofyziologické reakce jilmu vazu  
na sucho a na zálivku

Stromy ve městech stále častěji trpí suchem. Zálivky v rámci povýsadbové péče 
jsou plánovány spíše empiricky než podle objektivního měření dostupnosti 
vody. Zavlažování je finančně náročné a zbytečná zálivka plýtvá pitnou vodou. 

V bakalářské práci jsem se zabýval využitím vegetačních indexů k plánování zá-
livky stromů ve městech. Mezi standardní postupy stanovení intenzity stresu su-
chem patří měření vodního potenciálu, fotosyntézy a transpirace či obsahu vody 
v pletivech. Jejich nevýhodou je časová náročnost a pro praktické použití jsou 
tedy nevhodné. Vliv sucha se projevuje i na změnách spektrální reflektance,  
vyjádřené pomocí tzv. vegetačních indexů. Vegetační indexy jsou založeny na 
porovnávání odrazivosti v odlišných částech spektra a lze je využít jako kvantita-
tivní a kvalitativní ukazatele stavu vegetace. 

V praxi se dnes vegetační indexy běžně používají např. pro určování fyziologic-
kého stavu plodin v precizním zemědělství či družicovém snímkování lesních po-
rostů. Pro zeleň v městském prostředí však doposud nebyly použity.

V rámci této práce jsem sledoval vliv sucha na sazenice jilmu vazu. Stromy byly 
rozděleny do tří skupin podle intenzity stresu suchem: plně zavlažované, mírně 
a silně stresované. Měřil jsem, jak se mění a jak spolu korelují fyziologické para-
metry, jako je vodní potenciál a fotosyntéza, a vegetační indexy. Mírné změny 
hodnot obsahu vody v pletivech listů ukázal fotochemický reflektanční index 
(PRI). Silnou intenzitu sucha zase spolehlivě indikoval normalizovaný diferenční 
vegetační index (NDVI) a velmi silný stres pak vodní index (WI).

Stanovení fyziologického stavu stromů v městském prostředí pomocí vegetač-
ních indexů je proveditelné, ale interpretace dat je obtížná. Nástup moderněj-
ších technologií umožní v budoucnu nenákladné a spolehlivé určování intenzity 
vodního stresu dřevin v městském prostředí.

rovit@seznam.cz

VITÁSEK, R. Ekofyziologické reakce jilmu vazu na sucho a na zálivku. Brno: Mendelova  
univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta, 2021. Vedoucí bakalářské práce  
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
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Mgr. Barbora Adamková
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

obecne vlastnené zdroje  
obnoviteľnej energie v kontexte  
energetickej demokracie

Diplomová práca predstavuje teoretický koncept energetickej demokracie. Jeho 
prostredníctvom analyzuje vybrané prípady obecne vlastnených fotovoltaických 
inštalácií v Českej republike.

Práca si kladie za cieľ bližšie a ucelenejšie predstaviť koncept energetickej de-
mokracie českým a slovenským čitateľom a čitateľkám a priniesť informácie 
o súčasnom stave obecne vlastnených obnoviteľných zdrojov v krajine cez prí-
klady deviatich fotovoltaických elektrární umiestnených na strechách obecne 
vlastnených budov v obciach Vlachovo Březí, Lhenice, mestskej časti Praha-
-Běchovice, Bolatice, mestskej časti Praha-Kunratice, Domažlice, Boskovice, 
Litoměřice a Vsetín. Získané dáta a informácie sú spracované metódou kvalita-
tívnej komparatívnej analýzy s využitím aspektov a indikátorov konceptu ener-
getickej demokracie.

Výskum ukázal, že obecne vlastnené fotovoltaické elektrárne sú primárne pro-
striedkom k podpore zeleného rastu obcí a ich inštalácie boli vo všetkých prí-
padoch videné optikou zníženia finančných nákladov na prevádzku budov, 
s niekoľkými výnimkami, kde dôraz dávajú aj na ekologické benefity výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov či artikulujú snahu o celkové zníženie energe-
tickej spotreby.

V analýze bol identifikovaný pomerne silný dôraz na využívanie fotovoltaických 
elektrární na školách vo výuke. Osem z analyzovaných inštalácií vzniklo v období 
existencie výhodnej dotačnej podpory štátu pre rozvoj nových obnoviteľných 
zdrojov energie. Správne nastavené a stabilné mechanizmy podpory by mohli 
zlepšiť informovanosť a rozvinúť možnosti občianskeho zapojenia, predstavujúc 
ďalší krok na ceste k rozvoju komunitnej energetiky a energetickej demokracie 
v Českej republike.

barbora@adamkova.eu

ADAMKOVÁ, B. Obecne vlastnené zdroje obnoviteľnej energie v kontexte energetickej  
demokracie. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií, 2021. Vedoucí  
diplomové práce Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc.
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Mgr. Marcel Bartoš
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

flóra a vegetace údolí říčky u brna

Ve své diplomové práci se zabývám výzkumem flóry a vegetace v území horního 
a středního toku Říčky a na svazích tyčících se nad ní. Studované území leží vý-
chodně až severovýchodně od Brna. Cílem práce bylo charakterizovat přírodní 
poměry studovaného území podle literatury a při terénním výzkumu zazname-
nat výskyt cévnatých rostlin, zdokumentovat vegetaci studovaného území po-
mocí fytocenologických snímků a sestavit mapu aktuální vegetace studovaného 
území. 

V terénu jsem zapsal celkem 63 fytocenologických snímků reprezentujících 
21 typů vegetace, z tohoto celkového počtu byly 2 travinné, 2 ruderální, 2 skalní, 
1 křovinný a 14 lesních typů. Při průzkumu území jsem zaznamenal 307 taxonů 
cévnatých rostlin, z toho 47 ohrožených a 4 invazní, a 30 taxonů mechorostů. 
Součástí diplomové práce je také sestavená mapa aktuální vegetace, mapa po-
tenciální přirozené vegetace a dokladový herbář, který obsahuje 180 položek 
cévnatých rostlin a 78 položek mechorostů.

marc.bartos@seznam.cz

BARTOŠ, M. Flóra a vegetace údolí Říčky u Brna. Brno: Masarykova univerzita.  
Přírodovědecká fakulta, 2021. Vedoucí diplomové práce doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
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Ing. Eliška Faitová
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

obsahy polyfenolů  
v bílých a oranžových vínech

Diplomová práce se zabývá obsahy polyfenolů ve vzorcích bílých a oranžových 
vín, které byly vyrobeny z hroznů vypěstovaných ve vinařské oblasti Morava 
(a ve vinařských podoblastech Mikulovské, Slovácké a Velkopavlovické). Polyfe-
noly mají vliv na vzhled, chuť a celkový charakter vína. Mají také pozitivní vliv 
na lidské zdraví a zdravý životní styl díky svým antioxidačním, protizánětlivým 
a protirakovinným vlastnostem. 

Experimentální část byla zaměřena na zjištění obsahu polyfenolů ve vzorcích 
5 bílých a 5 oranžových vín. Zastoupenými odrůdami byly Pálava, Ryzlink rýnský, 
Rulandské šedé, Tramín červený a Veltlínské zelené. Obsah polyfenolických látek 
byl zjištěn spektrofotometrickým měřením UV/VIS spektrofotometru s použi-
tím Folin-Ciocalteuho činidla. Hodnoty byly porovnány se standardem kyseliny 
gallové a převedeny na obsah GAE v mg/l.

Nejnižší obsah polyfenolů byl změřen ve vzorku bílého vína z odrůdy Pálava  
(348 mg/l GAE), nejvyšší ve vzorku bílého vína z odrůdy Rulandské šedé 
(613 mg/l GAE). 

Nejnižší obsah polyfenolů ve vzorcích oranžových vín byl naměřen u vína 
z odrůdy Tramín červený (708 mg/l GAE). Nejvyšší obsah polyfenolů byl změřen 
ve vzorku oranžového vína z odrůdy Rulandské šedé (1 363 ± 168 mg·l-1 GAE).

Bylo jednoznačně prokázáno, že celkový obsah polyfenolů ve vzorcích oranžo-
vých vín je výrazně vyšší než ve vzorcích vín bílých. Ve všech porovnávaných 
párech tomu bylo o více než 100 %. Je tomu tak díky technologii zpracování 
hroznů, které jsou v případě výroby oranžových vín déle macerovány, a tedy ob-
sahové látky jsou do výsledného vína více extrahovány.

elis.95@seznam.cz

FAITOVÁ, E. Obsahy polyfenolů v bílých a oranžových vínech. Brno: Mendelova univerzita 
v Brně. Zahradnická fakulta, 2021. Vedoucí diplomové práce Ing. Ivo Soural, Ph.D.
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Ing. Tereza Hrubá, Dis.
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

revitalizace postindustriálního  
prostoru v brně

Diplomová práce se zaměřuje na revitalizaci postindustriálních prostor v Brně. 
Nejprve vysvětluje základní terminologii a následně se zabývá historií brněn-
ského průmyslu. Jedná se o výčet hlavních historických milníků, které ovlivnily 
vývoj města Brna. Dále práce popisuje aktuální stav nevyužívaných brownfiel-
dových ploch a současnou problematiku, jako je umístění a s tím spjatá návaz-
nost na historii a okolní krajinu, problém záplavového území a kontaminace. 
Následně se práce zaměřuje na referenční příklady, které jsou zdrojem inspirací 
pro řešení postindustriálních prostor v městském urbanismu.

Počátek projektové části tvoří výběr modelového prostoru, který uzavírá lite-
rární část. Vybrán byl prostor v těsné blízkosti historického centra města Brna. 
Jedná se o firmu Šmeral a její okolí. Firma má hlubokou historii a tradici v rozvoji 
nových technologií. Na počátku projektu byla vypracována analytická část a na 
jejím základu byla stanovena východiska pro řešení modelového území.

Projektová část se zaměřuje na modelové území, kdy je koncept rozdělen 
v rámci celoměstského měřítka, stanovení struktury prostoru přilehlé oblasti 
navazující na modelové území a detailnějšího měřítka modelového území. Na 
základě konceptu byla vytvořena studie. Návrh modelový prostor zapojuje do 
nového urbanismu města se zachováním identity místa a významných struktur. 
Zároveň zapojuje moderní technologie, ekologický přístup, práci s modrozele-
nou infrastrukturou a potřeby rozrůstajícího se města.

rudehruza@gmail.com

HRUBÁ, T. Revitalizace postindustriálního prostoru v Brně. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 
Zahradnická fakulta, 2021. Vedoucí diplomové práce doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová.
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Ing. Mgr. Mořic Jurečka
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

ovlivňují pachové  
ohradníky chování zvěře?

V České republice se podíl dopravních nehod se zvěří za posledních 10 let zvý-
šil více než trojnásobně. Srážky se zvěří jsou celosvětovým problémem způso-
bujícím nezanedbatelné ekonomické škody a zranění, případně úmrtí živočichů 
a lidí. K minimalizaci střetů vozidel se zvěří bývá aplikována řada preventivních 
opatření. 

Pachový ohradník jako preventivní opatření podél komunikací je hojně využí-
ván nejen v České republice, ale i v řadě evropských zemí. V diplomové práci byl 
studován vliv pachového ohradníku na srnce obecného, jehož kolize s vozidly 
patří k nejčastějším a současně velmi nebezpečným situacím. Bylo porovnáno 
chování srnce mezi obdobími bez použití pachového ohradníku a s ním pomocí 
instalovaných fotopastí během dvou let na lokalitách jižní a severní Moravy. 

Přechody komunikace srncem obecným byly nejčastější v nočních hodinách a za 
soumraku. Právě v tuto dobu by měli být řidiči vozidel velice pozorní a ostra-
žití. Přítomnost pachového ohradníku neovlivnila ani dobu rozhodování srnce 
před přechodem silnice, ani počet zrazení od vlastního přechodu. V diplomové 
práci jsou diskutovány další faktory ovlivňující účinnost pachového ohradníku. 
Behaviorální hodnocení nenaznačuje rozdíl v chování zvěře bez jeho použití 
a s jeho použitím.

jurecka.moric@seznam.cz

JUREČKA, M. Ovlivňují pachové ohradníky chování zvěře? Brno: Masarykova univerzita.  
Přírodovědecká fakulta, 2021. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
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Ing. Eliška Kameníková
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně

osud mikroplastů v půdě

Problematika mikroplastů, malých plastových částeček unikajících do životního 
prostředí, je dnes velmi diskutovaným tématem. Ukazuje se totiž, že mikroplasty 
nejsou zcela inertní a mají vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Existují 
studie popisující negativní vliv mikroplastů např. na faunu a flóru nebo na lidské 
zdraví, ale vlivy na kvalitu půdy stále nejsou dostatečně popsány. Tato práce si 
klade za cíl sledovat některé krátkodobé a střednědobé účinky, které by mik-
roplasty na půdu mohly mít.

V rámci práce byla provedena série experimentů s cílem zmapovat osud mi-
kroplastů v půdě. Sledovány byly změny termické stability půdní organické 
hmoty, půdní respirace, množství vody a půdní agregace v závislosti na čase in-
kubace. Testovány byly tři typy zemědělské půdy (černozem, kambizem a čer-
nice), které byly kontaminovány různými koncentracemi mikroplastů PET a pryže  
z pneumatik.

Výsledky práce potvrdily specifické účinky mikroplastů na vlastnosti půdy, jež 
byly pozorovány i u neinkubovaných vzorků (tedy v čase inkubace 0 měsíců). 
Mikroplasty se v půdě nechovaly inertně a měly vliv např. na vlastnosti, texturu 
a respiraci půdy.

xckamenikova@vutbr.cz

KAMENÍKOVÁ, E. Osud mikroplastů v půdě. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta 
chemická, 2021. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.
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Ing. Kristýna Kříčková
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

středověké hrady v současné krajině

Tato práce se zabývá tématem středověkých hradů a jejich postavením v sou-
časné krajině. V první části se diplomová práce zaměřuje na vznik středověkých 
hradů, jejich koncepci, prostorové vazby a zákonitosti jejich stavby v období 
11.–13. století. Část literární rešerše byla také věnována vybraným metodikám 
hodnocení krajinného rázu. 

V rozborové části práce byly provedeny rozbory primární, sekundární, terciární 
struktury krajiny, hodnocení krajinného rázu a postavení hradu Veveří v obrazu 
krajiny. V návrhové části byly určeny plochy ochrany viditelnosti hradu a defino-
vány jejich maximální výškové hladiny. 

Další část návrhu se zabývá koncepcí uspořádání krajiny v okolí hradu Veveří 
v souladu s udržitelným rozvojem a ohledem na přírodní, kulturně-historické 
a estetické hodnoty modelového území. Součástí návrhu je také obnova frag-
mentů bývalého anglického parku, který se rozkládal u hradu Veveří v 19. století.

KristynaKrickova@seznam.cz

KŘÍČKOVÁ, K. Středověké hrady v současné krajině. Brno: Mendelova univerzita v Brně.  
Zahradnická fakulta, 2021. Vedoucí diplomové práce Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D.
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Ing. Petra Kunovská
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

optimalizace uspořádání  
a využívání krajiny z pohledu  
ochrany a podpory biodiverzity

Diplomová práce se zabývá biodiverzitou živočichů v zemědělské krajině z po-
hledu krajinářského architekta a ukazuje způsoby její podpory na modelovém 
území. V práci jsou zahrnuty i zkušenosti rakouského konzultanta a jejich apli-
kace na území ČR. 

Cílem úvodní rešerše bylo nastínit souvislosti současného zemědělství a jeho 
vlivy na biodiverzitu, představit způsoby ochrany v plánovacích procesech 
a možnosti opatření k podpoře biodiverzity v zemědělské krajině. Cílem analy-
tické části byl krajinářský rozbor modelového území, získání informací o typic-
kých živočiších dané krajiny a posouzení stavu území z pohledu biodiverzity. 
Cílem návrhové části bylo v rozsahu studie navrhnout opatření k podpoře typic-
kých živočichů vybrané krajiny.

Modelovým územím byla zemědělská krajina Lednicko-valtického areálu (LVA). 
Metoda krajinářského rozboru se zakládala na českém přístupu posouzení pri-
mární, sekundární a terciární krajinné struktury. Rozbor živočichů využíval ra-
kouské metody selekce typických druhů vybíraných z dat Nálezové databáze 
AOPK ČR.

Rozbory území ukázaly na zásadní problémy plynoucí ze způsobu hospodaření 
a nedostatku krajinné vegetace. Následný návrh představuje možnosti kom-
plexní podpory rozmanitosti živočichů ve třech charakterově odlišných oblas-
tech zemědělské krajiny LVA. Hlavním přínosem práce je aplikace rakouských 
přístupů v českém prostředí a návrh katalogu vegetačních prvků vhodných 
k založení, reagující na požadavky typických živočichů daného území. Základní 
principy katalogu mohou být využity obecně na území jakékoli zemědělské kra-
jiny ČR a stát se inspirací pro doplnění metodiky navrhování interakčních prvků 
v rámci územního systému ekologické stability.

pk.petra.kunovska@gmail.com

KUNOVSKÁ, P. Optimalizace uspořádání a využívání krajiny z pohledu ochrany a podpory  
biodiverzity. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta, 2021. Vedoucí  
diplomové práce doc. Dr. Ing. Alena Salašová.
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Mgr. Zuzana Slámová
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

vizuální reprezentace přírody  
jako součást přesvědčování

Práce přibližuje téma využití vizuální reprezentace přírodních motivů jako pro-
středku přesvědčování. Je to právě příroda, kterou paradoxně vídáme v komer- 
čních reklamách – zneužitou mnohdy pro opětovné ničení jí samé (např. prame-
nitá voda v plastu zobrazená v prostředí lesní říčky nebo terénní auto jedoucí 
horskou krajinou). A na druhé straně stojí organizace usilující o ochranu přírody 
a v kampaních mnohdy selhávají.

Cílem bylo proto zjistit, zda mají vizualizace přírody vyšší přesvědčovací účinky 
oproti nepřírodním vizualizacím a jak s motivy přírody či životního prostředí pra-
cuje marketingová a masmediální komunikace i kampaně za ochranu přírody 
a životního prostředí. 

Teoretická část práce formou rešerše odborných studií shrnuje dosavadní po-
znatky v tomto směru bádání. Empirickou část tvoří experiment, který zkoumá 
rozdíly v působení proenvironmentálních sdělení s přírodní a nepřírodní vizuali-
zací a sleduje, jak jsou na základě rozdílných vizualizací respondenti ochotni jed-
nat. Dále sleduje faktory, které do tohoto působení vstupují.

Statistické testy a regresní analýzy částečně potvrdily hypotézu, že sdělení s vi-
zualizací přírody bude mít pozitivnější vliv na jednání recipienta než sdělení bez 
přírodního motivu – výsledky se lišily u pěti různých témat problematiky život-
ního prostředí. Nejsilnějším prediktorem byl postoj k ekologickým sdružením, 
s výjimkou problematiky sucha bylo významným prediktorem právě použití pří-
rodní vizualizace. 

V praxi mohou výsledky použít české environmentální organizace pro zefektiv-
nění kampaní za ochranu přírody – tak, že budou vizuály plné zeleně a vody po-
užívat u sdělení co nejvíce.

zuzana.m.slamova@gmail.com

SLÁMOVÁ, Z. Vizuální reprezentace přírody jako součást přesvědčování. Brno: Masarykova 
univerzita. Fakulta sociálních studií, 2021. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
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Mgr. Alan Strunga
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

hodnocení interní  
expozice brněnské populace

Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení rozsahu vystavení brněnské 
populace pesticidům z okolí. Pesticidy jsou chemické látky, které jsou hojně vyu-
žívány v zemědělství k ochraně plodin před škůdci. 

Nevýhodou je, že tyhle látky jsou toxické i pro lidi a řadu živočichů, jako jsou 
ryby, obojživelníci, ptáci, savci a prospěšný hmyz. Studie prokázaly, že pesticidy 
jsou spoluzodpovědné za redukci populací mnohých živočichů. U lidí se zkoumá 
riziko, že při dlouhodobém vystavení způsobují neurodegenerativní a karcino-
genní účinky. Z tohoto důvodu je potřebné sledovat, jak moc je populace těmto 
látkám vystavena, a nacházet jiné pesticidy, které budou představovat pro lidi 
a životní prostředí nižší riziko. 

Vystavení pesticidům se stanovovalo na základě LC-MS/MS měření koncentrace 
metabolitů pesticidů ve 305 vzorcích moče odebraných od dobrovolníků z br-
něnského regionu. Měřilo se šest metabolitů organofosfátových pesticidů (IMPY, 
CMHC, DEDTP, MDA, PNP, TCPY), tři metabolity pyretroidů (3PBA, 4F-3PBA, 
c-/t-DCCA), jeden systémový herbicid (2,4D) a jeden hmyzí repelent (DEET). 

Z výsledků je vidět, že populace byla nejvíce vystavena chlorpyrifosu a pyret-
roidům, což souhlasí se statistikami spotřeby ze zemědělství a také se studi-
emi z jiných zemí Evropské unie. Toto měření je součástí evropského projektu 
HBM4EU, který má za cíl využít vědecké poznatky pro tvorbu nové celoevropské 
legislativy zaměřené na ochranu zdraví a životního prostředí.

alan.strunga@gmail.com

STRUNGA, A. Hodnocení interní expozice brněnské populace. Brno: Masarykova univerzita. 
Přírodovědecká fakulta, 2021. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
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Ing. Tereza Zezulová
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

vypracování studie  
ochranného lesního pásu

Zájmové území o rozloze 66,88 km2 se nachází v Jihomoravském kraji v okrese 
Hodonín. Hodnocení stávajících prvků probíhalo na jaře roku 2020. Byly stano-
veny hlavní problémy těchto ochranných lesních pásů a byla shrnuta základní 
doporučení pro jejich obnovu a další vývoj. Posouzeny byly i hrozby potenciální 
vodní a větrné eroze, což spolu s dalšími ukazateli napomohlo k volbě konkrétní 
řešené části území, která nejvíce vyžaduje nová opatření. 

V zájmovém území byl navržen systém ochranných lesních pásů pro doplnění 
stávající krajinné zeleně. Na základě zjištěné potřeby nových prvků byla pro kon-
krétní část území podrobněji navržena studie rozmístění OLP. Jako oblast nejvíce 
náchylná k větrné i vodní erozi byla vyhodnocena jihovýchodní část zájmového 
území. Rozloha této blíže řešené části činila 12,40 km2. 

Šířka pásů byla stanovena tak, aby bylo možné optimální plnění protierozní 
funkce a zároveň nebyla zabírána příliš velká plocha orné půdy. Tam, kde to bylo 
možné, byly hlavní OLP orientovány kolmo na převládající směr větru. Pokud 
bylo potřeba větrolam zakládat ve členitějším terénu, byl veden po vrstevnici. 
Na modelových úsecích byly demonstrovány principy pro obnovu vybraného 
existujícího prvku a zásady pro založení nového pásu.

V souvislosti s výběrem vhodných dřevin bylo území rozděleno dle podmínek 
stanoviště do čtyř částí a pro každou z nich byla zvolena odpovídající kombinace 
taxonů. Prostřednictvím pěstebních opatření bylo směřováno k zajištění opti-
mální prostorové struktury. Provedeno bylo také stanovení nákladů pro zmíněné 
zásahy, a to vždy ve variantě dle ceníku ÚRS (Ústav racionalizace ve stavebnictví) 
a za použití lesnických norem.

t.s.zezulova@seznam.cz

ZEZULOVÁ, T. Vypracování studie ochranného lesního pásu. Brno: Mendelova univerzita 
v Brně. Zahradnická fakulta, 2021. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
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Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, 
krajině a environmentálně příznivém životním stylu

Sborník anotací bakalářských a diplomových prací byl vydán u příležitos�  
konference k 19. ročníku Soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu 
prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Soutěže se zúčastnilo celkem 
25 studentek a studentů.




