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Martin Veselý se ve své magisterské práci věnuje stále aktuálnímu krajinně 

ekologickému tématu. Výsypky po těžbě hnědého uhlí jsou cenným objektem studia 

spontánních přírodních procesů a zároveň nabízejí možnost srovnání s rekultivovanými 

plochami.    

Martin Veselý se ve své práci zaměřil na studium rychlosti sukcese vegetace a 

pedogeneze na výsypkách po těžbě hnědého uhlí a studium závislosti druhové diverzity a 

vybraných půdních znaků a vlastností na typech vegetace a sukcesním stáří. Zároveň ve 

své práci srovnává spontánně se vyvíjející a rekultivované plochy.   

Práce čítající 64 stran textu a 3 strany příloh je logicky členěna do 7 kapitol, psána 

je na dobré stylistické úrovni, avšak v práci se objevují neobratná tvrzení a překlepy, 

plynoucí z časové tísně při dokončování práce. Použité literární zdroje jsou řádně citovány 

podle pravidel citační etiky.  

Rešeršní část práce považuji, až na některé podkapitoly, za zdařilou. Metodická 

část je psána srozumitelně. Výsledky jsou přehledně analyzovány, prezentovány a 

diskutovány.  

Práce přináší cenné poznatky o pedogenezi, které jsou podloženy rozsáhlým 

souborem laboratorních analýz, které student sám prováděl v laboratoři KFGG. 

Laboratorně bylo měřeno pH, objemová hmotnost a množství organické hmoty vždy u tří 

vzorků z 36 ploch pokrývajících různá sukcesní stádia vegetace a různě staré 

rekultivované plochy.  

Martin Veselý pravidelně postup prací konzultoval a k řešení práce přistupoval 

aktivně po celou dobu zpracovávání. Martin Veselý splnil stanovené cíle, prokázal nejen 

dobrou práci s literaturou, dobrou orientaci ve studované problematice a schopnost 

utřídit a kriticky zhodnotit získané informace, ale osvojil si také laboratorní dovednosti. 

Celkově tak prokázal schopnost samostatné práce.  

Práce podle mého názoru splňuje nároky kladené na magisterské práce, a proto ji 

doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře – výborně podle průběhu obhajoby. 
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