
1 

 

V Praze, dne 13. července 2010 
 

Oponentský posudek k magisterské diplomové práci Simony Panajotovové „Vývoj 
zalesnění a rekultivace oblasti Krušných hor s využitím výukového projektu pro střední 

školy“ 
 
Předkládaná magisterská diplomová práce z formálního hlediska obsahuje všechny závazné a 
doporučené kapitoly, které dohromady čítají 124 stran včetně číslovaných příloh. Práci lze 
diferencovat na 2 základní části, tj. teoretickou a praktickou část. 
Teoretická část je kompilačního charakteru a stručně, avšak místy zcela nedostatečně, 
seznamuje s problematikou geologických, geomorfologických, hydrologických a botanicko-
zoologických podmínek studované oblasti. V podobném duchu teoretická část dále popisuje 
historii a současnost těžby uhlí v Podkrušnohoří s návazností na poškození přirozených 
ekosystémů a následné nutné rekultivace celého regionu. Fenoménu rekultivace je věnován 
největší prostor pro svoji aktuálnost a klíčovost ve vztahu k následující praktické části. 
Podle mého názoru teoretická část mírně diskredituje celou DP a to z důvodu relativně 
malého počtu použitých literárních pramenů, které v některých případech nejsou zcela 
aktuální. Doporučil bych čerpat aktuální informace o těžbě a následných rekultivacích spíše 
z ročenek a veřejných propagačních dokumentů a materiálů důlních společností operujících 
ve studované oblasti. 
Praktická část se zaměřuje nejprve na mapování a následnou analýzu získaných dat 
z dotazníkového šetření a ověření předem definovaných hypotéz. Tato data jsou 
východiskem pro následnou tvorbu výukového CD, které svým obsahem rekapituluje 
teoretickou část DP. Poslední oddílem praktické části je autorský výukový projekt, jehož 
součástí je i plánovaná exkurze, která byla autorkou ověřena v praxi. Navržený výukový 
projekt je kreativní, výborně strukturován a zpracován a obsahuje veškeré náležitosti typické 
pro tuto edukační formu. 
 
Celkově lze konstatovat, že definované cíle a hypotézy byly splněny, resp. zodpovězeny a po 
autorčině reflexi níže uvedených dotazů a připomínek doporučuji tuto magisterskou 
diplomovou práci k obhajobě a hodnotím jí stupněm velmi dobře.  
 
 
 
 

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 
 

Připomínky oponenta: 
1. Teoretická část: 
a) Při uvádění názvu geologických jednotek a pánví se nepíše první písmeno velké. 
b) Kompilační dílčí geologické kapitoly jsou velice stručné, místy dosti zavádějící a svým 
obsahem nekoresponduji nárokům pro 2 st. ZŠ natož pro SŠ. 
c) Co je to neoidni vulkanismus? 
d) Z textu není zřejmý smysl odkazů 1, 2 a 3 v hranatých závorkách (např. str. 22) to že se 
jedna o internetové odkazy by mělo byt řečeno v úvodu nebo vhodnou formou před prvním 
použitím. 
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e) Termín Severočeská hnědouhelná pánev se nepoužívá již několik let je to synonymní 
termín pro mosteckou pánev. 
 
2. Praktická část: 
a) Hypotézy jsou až příliš konkretizované na jednotlivé odpovědi z dotazníkového šetření, dle 
mého názoru by měly mít obecnější charakter a sledovat a testovat širší povědomí a získané 
kompetence respondentů o rekultivaci, poškození původních ekosystémů a jejich následnou 
revitalizaci. 
b) V rámci dotazníku jsou uvedeny otázky, které jsou terminologicky zavádějící tj. otázka 2 a 
5 (mostecká vs Severočeská hnědouhelná pánev). Otázka, resp. odpovědi na otázku č. 3 jsou 
dosti nešťastné a z geologického hlediska nejasné. Podobně i termín „podkrušnohorské 
pánve“ není šťastný, a to z důvodu běžně používaného termínu podkrušnohorská riftová 
zóna, prolom, propadlina atd. kam mj. geneticky náleží i žitavská pánev. 
c) Postrádám obecnější a komplexnější analýzu výsledku dotazníkového šetření (viz také bod 
2a) jako východiska pro vlastní výukové CD. 
d) Co znamená zkratka ICT (str. 76)? 
 
3. Výukové CD 
a) Bohužel není přiloženo v elektronické formě a z papírové formy (příloha č. 5 DP) není 
patrné pořadí snímků této prezentace. 
b) Je nutné jednoznačně oddělovat geomorfologické a geologické termíny. Nelze do 
saxothuringika začleňovat geograficko-geomorfologické termíny jako např. Krušnohorská 
hornatina atd. 
c) Na str. 118 vyobrazené snímky prezentace nedávají svým řazením smysl, zcela zde chybějí 
informace o proterozoickém vývoji celé oblasti, křídě, paleogénu a neogénu a vulkanismu, 
kde posledně jmenované období a vulkanismus jsou zcela klíčové pro vznik zmíněných pánví 
a hnědého uhlí. 
 
4) Projekt - exkurze 
a) Zvážil bych možné rozšíření exkurze o geologický aspekt např. vznik a těžba uhlí, popř. 
stratigrafie pánve atd. vzhledem k faktu, že výsypky a následné rekultivace vznikají jako 
bezprostřední důsledek těžby. 
 
5. Obecné připomínky: 
a) V textu chybějí odkazy na tabulky a grafy. 
b) Seznam literatury musí obsahovat citace s uvedenými všemi autory. Použití „a kol.“ 
v seznamu je nepřípustné. 
c) Dávám ke zvážení autorce, zda prakticky všude přítomná „ich“ forma je vhodná. 
 


