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Kateřina Zamazalová předkládá magisterskou práci, ve které se věnuje 
pedologickému výzkumu v okolí tzv. české vesnice Sv. Helena v rumunském Banátu. 
Hlavním cílem předkládané práce je zhodnocení rozdílů v chemických vlastnostech půd 
vlivem různého způsobu využívání území.   
 
Splnění cílů v zadání práce: 
 

Cíl práce byl splněn. Kateřina Zamazalová vyhodnotila rozdíly mezi plochami s 
různým způsobem využití. Kromě tohoto cíle studentka práci rozšířila i o popis půd ve 
studovaném území a pokusila se půdy klasifikovat a vytvořit půdní mapu. Tímto na sebe 
vzala velmi obtížný úkol, protože klasifikace půd v krasové oblasti s výskytem 
polygenetických a polycyklických půd je velmi obtížná. Tato práce je však nad rámec 
původního zadání a vyplynula z absence půdních podkladů pro studované území a z 
výrazné vlastní aktivity studentky.  

 
Práce s literaturou a formální stránka práce: 
 

Práce má standardní strukturu a je logicky členěna do kapitol. Psána je 
srozumitelným jazykem na velmi dobré úrovni a obsahuje pouze minimum překlepů. 
Použité literární zdroje jsou řádně citovány podle pravidel citační etiky. Grafickou 
stránku práce včetně příloh považuji za velmi zdařilou.  

Rešeršní část přináší fyzickogeografickou charakteristiku území a detailně se 
věnuje půdám krasových oblastí a chemickým vlastnostem půd ve vztahu ke způsobu 
obhospodařování. Studentka prokázal schopnost velmi dobré práce s odbornou 
literaturou a schopnost logicky si informace utřídit. Zároveň prokázala velmi dobrou 
orientaci ve studované problematice. Množství prostudované literatury svědčí o zájmu a 
vhledu do problematiky.  
 
Použité metody, postupy, argumentace a interpretace: 
 
 V metodické části je popsán odběr vzorků a analýza dat. Vhodně byl pro odběr 
vzorků zvolen náhodný stratifikovaný výběr. Analytická data jsou korektně 
vyhodnocena, výsledky jsou logicky uspořádány a prezentovány formou tabelárních a 
grafických výstupů. Podle mého názoru by bylo zajímavé, pokud by byly analýzy ještě 
rozšířeny o testy, které by hodnotily rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi využití 
území.  
 Po popisu výsledků následuje kapitola diskuse, ve které studentka projevila 
schopnost utřídit a kriticky zhodnotit získané informace. Vlastní výsledky půdních 
analýz konfrontuje s výsledky publikovanými v odborné literatuře.  
 V nadstavbové části práce, kde se Kateřina Zamazalová pokusila vytvořit mapu 
půdního pokryvu a klasifikovat půdy si je studentka vědoma úskalí při klasifikaci půd 
krasových oblastí, a tak jsou výsledky této části pouze orientační a bylo by potřeba 



doplnit je o analýzy chemismu jednotlivých horizontů. Hlavní těžiště práce však 
spočívalo v porovnání chemismu v půdách s rozdílným způsobem obhospodařování. 
 
Odborný přínosu 
 

Práce má podle mého názoru významný odborný přínos, protože přináší nové 
empirické poznatky k půdnímu pokryvu v rumunském Banátu, ze kterého existuje pouze 
malé množství informací.  
 
Souhrnné hodnocení: 
 
 Kateřina Zamazalová pracovala samostatně jak při odběru vzorků, tak při 
zpracování půd v laboratoři. Prokázala schopnost velmi dobré práce s odbornou 
literaturou, velmi dobrou orientaci ve studované problematice a schopnost utřídit a 
kriticky zhodnotit získané informace. S prací Kateřiny Zamazalové jsem byl velmi 
spokojený, pravidelně průběh prací konzultovala. Práce splňuje nároky kladené na tento 
typ prací, proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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