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Diplomová práce Martina Veselého shrnuje výsledky studia vegetace a půd na 

vybraných výsypkách SHR. Cíle práce si autor jasně definoval v úvodu a celá struktura práce 

je těmto cílům podřízena. Revitalizace a rekultivace těžebních areálů hnědého uhlí je 

v poválečné době velmi frekventované téma a do jejich realizace bylo dosud investováno 

mnoho finančních prostředků. Díky významu pro naší energetiku má tento region i 

v budoucnu zajištěnu prioritní pozornost nejen z hlediska zásob a dosud platných limitů těžby, 

ale i směrování vývoje osídlení a celkového využití ploch v tomto postiženém regionu. 

Rešerše čerpá jak z poměrně rozsáhlé české literatury, tak i zahraničních studiích. Na 

základě analýzy publikovaných odborných výsledků je potom sestavena metodika, která 

logicky musí být určitým kompromisem mezi našimi možnostmi provádět laboratorní rozbory 

a finanční náročností zadávání rozborů v servisních laboratořích.  Autor si zajišťoval mnoho 

rozborů sám a tím získal jistě velice dobrou erudici. 

Kapitolu s charakteristikou zájmového území, která je u tohoto typu prací téměř  

obligátní částí, nepovažuji v některých podkapitolách za příliš zdařilou. Klima je 

charakterizováno podle čtyřicet let staré práce Quitta (není uveden v seznamu literatury) a 

půdy jsou charakterizovány podle velmi nepřehledné mapy, zpracované na základě dat ČZU 

poskytnutých Cenii. V mapě se nedají půdním areálům přiřadit jednotky legendy. Např. 

tvrzení (str. 27), že v podhůří Krušných hor jsou kambizemě dystrické je z mapy neověřitelné 

a podle pedogeografických zákonitostí i málo pravděpodobné. Niva Bíliny je podle této mapy 

např. stanovištěm černic apod. Zajímalo by mne, podle jakého systému jsou v legendě půdy 

řazeny a podle jakého principu jim byly přiřazeny takto nevhodné barvy. Existují daleko 

přesnější půdní mapy a nebo archivní mapové podklady. Na původní půdní kryt kladu důraz 

proto, že je významný pro posouzení směrování pedogeneze a hlavních půdních procesů na 

nově vytvořeném povrchu výsypek. Také v charakteristice výsypkových hornin, které jsou 

pro tvorbu půd velmi důležité, jsou některé formulace, které by vyžadovaly vysvětlení. Např. 

na str.28 při charakterizaci kvarterních uloženin autor konstatuje, že spraše jsou zde spíše 

degradované, protože mají vyšší zastoupení jílu, sprašové hlíny mají nízký obsah humusu 

apod.  



Metodika je dostatečně podrobná a postihuje všechny důležité postupy práce v terénu 

tak, aby jednotlivé studované plochy byly charakterizovány, klasifikovány a statisticky 

vyhodnoceny. Mám pro tuto část tři dotazy.  

• Jestliže známe sukcesní stáří ploch (str.34), proč bylo třeba je ještě ověřovat 

vývrty stromů? 

• Jak se odebírají vzorky půd do Kopeckého válečků „horizontálně z povrchu“? 

str. 38. 

• Jak mám rozumět tomu, že množství nadložního humusu se měřilo pásmem a 

naměřené hodnoty se zaokrouhlovaly nahoru na 2,5mm? 

Výsledky po velice důsledném statistickém vyhodnocení prokázaly zajímavé rozdíly 

mezi studovanými plochami. V této části oceňuji především použité statistické metody, které 

dokládají autorovo dobré osvojení si takových postupů a interpretaci výsledků. Při 

vyhodnocování především půdních vlastností jako objemová  hmotnost a pH je třeba si však 

uvědomit, že počáteční rychlost změn se logicky musí zmenšovat, protože pro dané stanoviště 

existuje cílový rovnovážný stav odpovídající hydrotermickým parametrům lokality a 

pufračním schopnostem půd (substrátů). Některé příčinné vztahy mezi sukcesním stářím, 

typem vegetace a půdními parametry by bylo možné pochopit komplexnější analýzou půd, 

především stanovením mohutnosti a nasycenosti půdního sorpčního komplexu, poměrem C/N 

v humusovém horizontu, frakčního složení humusu a pH/KCl. V diskuzi jsou některé tyto 

vztahy naznačeny, což dokládá, že autor se v celé problematice orientuje. Poměrně 

překvapující jsou některé extrémní hodnoty pH (odpovídající procesu podzolizace) a slabá 

vazba této kyselosti na parametry vegetace. 

Závěry jsou stručné a postihují hlavní výsledky, lze s nimi jen souhlasit. 

Práce obsahuje poměrně mnoho formálních či stylistických chyb, což snižuje její 

hodnotu. Patrně to vyplívá z nedostatku času na redakční úpravu. Závěrečnou otázku bych 

směroval na nejdůležitější ekologicko - ekonomický problém. Je spontánní (levná a  

srovnatelně kvalitní, byť pomalejší) obnova vegetačního krytu výsypek z celospolečenského 

hlediska lepší než cílená a nákladná rekultivace podle zaběhnutých postupů? 

Práci považuji za kvalitní a doporučuji jí k obhajobě. Podle odborné rozpravy 

s vyjádřením autora k položeným otázkám se rozhodnu o mém návrhu známky. 

 

V Praze dne 7. září ’12 
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