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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na oblast Severočeské hnědouhelné pánve 
z hlediska vývoje těžby, poškození a rekultivace krajiny, s následným zpracováním této problematiky 

do výukového programu pro žáky základních škol. Práce obsahuje 74 stran textu a přílohový materiál. 

 
V teoretické části práce autor popisuje problematiku rekultivací Severočeské hnědouhelné pánve se 

zaměřením na oblast Mostecka. Podává poměrně ucelené informace o historii hornictví v SHR, 

původním vzhledu krajina Mostecka a jeho změnách vlivem těžby, stručně informuje o 

socioekonomických faktorech v SHR. Poslední kapitoly teoretické části práce jsou cíleny na typy 
rekultivací v ČR a následně jsou konkretizovány rekultivace na Mostecku.  

 

V praktické části práce, která je zaměřena na tvorbu výukového programu pro žáky základních škol, 
autor vychází z části teoretické, s cílem vytvořit program, usnadňující pochopení problematiky 

rekultivací v těžebních oblastech a probouzející zájem o region.  

Součástí praktické části je testování funkčnosti výukového programu na ZŠ v Chomutově a ověření 

stanovených hypotéz. Výsledky dotazníkového šetření autor stručně graficky a textově zpracoval, 
avšak bez souhrnného výsledného zhodnocení. Zhodnocení stanovených hypotéz autor zařadil až do 

následné kapitoly Diskuse. 

 
Cíle magisterské diplomové práce, které autor uvádí jasně v abstraktu, ale již ne za úvodem práce  

byly naplněny. Při zpracovávání autor projevil samostatný a tvůrčí přístup k dané problematice. Práce 

obsahuje všechny náležitosti magisterské diplomové práce, použitá literatura a další informační zdroje 
jsou v textu řádně citované. Teoretická část práce je celkem přehledně strukturovaná, praktická část 

práce přehlednost v některých částech postrádá. I přes tyto nedostatky má předložená práce svůj 

didaktický přínos, který spočívá ve vytvoření prakticky ověřeného vzdělávacího programu k regionu 

Mostecka. 
 

Připomínky a dotazy k obhajobě: 

 V práci se vyskytují některé formální chyby, např. nejednotné řádkování v některých částech 

textu (závěr) 

 Praktické část práce (testování) je zpracována pro čtenáře, který není seznámen 

s problematikou méně přehledně, u některých subkapitol chybí úvodní vysvětlení 

k následnému textu (např. 2.3.1) 

 Chybí souhrnné výsledné zhodnocení dotazníkového šetření, prosím uvést u obhajoby. 

 U obhajoby prosím předložit ucelené zpracování výukového programu komisi, případně uvést 

jeho dílčí část při prezentaci. 
 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje s výše zmíněnými připomínkami požadavky, kladené 

na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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