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Název práce: Změny vlastností výsypkových substrátů během urychleného zvětrávání. 

Studentka se v bakalářská práci, jak je možné zjistit z názvu, zabývá zvětráváním 

výsypkových materiálů a následným změnám jejich vlastností. Samotná práce obsahuje 32 

stran a je členěna do oddílů úvod, literární přehled, metodika, výsledky, diskuse a literatury. 

Textová část je zpracována přehledně a návazně od všeobecné literární rešerše zabývající se 

zvětráváním, těžbou a jejím vlivem na životní prostředí s následnou obnovou krajiny 

k bližšímu pohledu na převažující substráty českých hnědouhelných výsypek, kterými se dále 

autorka přímo zabývá i v prakrické části. 

Forma zpracování textu je čtivá, není zbytečně natahována s obsahem minimálních chyb 

(přebývající mezery mezi slovy či zapomenutá tečka na konci věty, přehozením písmen lze-

zle, číslování první stránky). V textu jsou zabudovány obrázky s nestejným způsobem 

číslování (někde přebývající nebo chybějící tečky za číslem). Obrázky i grafy jsou dobře 

čitelné a pochopitelné. Jen v popisku obrázku č.11 jsou asi omylem zmiňovány obrázky 6 d-f 

místo obr. 11 d-f.  

Literatura obsauje 23 citací jak českých tak i zahraničních autorů. V seznamu literatury chybí 

v textu citovaný Ardejani et al., 2010 a Petránek,1972 (nejspíš nepozornost a měl jím být rok 

1963?). 

Bakalářská práce je navíc rozšířena o samostanou práci zabývající se 7 hlavními typy 

výsypkových substrátů na Sokolovsku a jejich urychleném zvětrávání pomocí cyklu navlhčení 

zamrazování a vysušení vzorků, kde jsou následně sledovány změny řady vlastností substrátů 

před a po dvaceti provedených cyklech. Výsledky jsou zpracovány do grafických výstupů 

spolu se statistickým zpracováním a komentářem. Povedenou částí je diskuze s dobrou 

interpretací získaných dat. 

Závěr práce je stručné shrnutí získaných výsledků a poukázání na vliv a důležitost zvětrávání 

substrátu pro rostliny tzn. rekultivaci či přirozenou sukcesi. 

K práci mám následující dotazy: Mohla by autorka blíže objasnit svou představu o tom proč u 

uhelných jílů zůstává zachována vysoká fytotoxicita i při vzestupu pH. 

Má autorka představu o možných praktických aplikacích jejích výsledků pro obnovu těžební 

krajiny. 

Jaké další studie by autorka navrhla jako logické pokračování dosavadních výsledků.  

Závěry: 

Předloženou bakalářskou práci považuji za zdařilou. Studentka se dobře vypořádala s nutností 

naučit se pracovat s literaturou, psaním odborného textu a laboratorním technikám. 

Práce je obohacena o vlastní práci a výsledky, která významně přesahuje základní požadavky 

na bakalářskou práci. Práci proto považuji za vhodný podklad pro udělení bakalářského titulu. 
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