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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita 

teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

Práce s přílohami obsahuje 56 stran, seznam použitých publikací čítá 38 položek, navíc bylo 

využito 13 internetových zdrojů. Předkládaná bakalářská práce je členěna na teoretickou a 

praktickou část. Teoretická část je úvodem do problematiky klasických rekultivací a spontánních 

sukcesí v České republice. Věnuje se i vhodnosti či nevhodnosti rostlin využívaných při 

rekultivacích. V praktické části jsou pro žáky základní školy navrženy dvě terénní exkurze, 

nabízející praktické poznání těchto činností. Pro silnější upevnění znalostí jsou pro žáky přiloženy 

různé další aktivity v podobě osmisměrky, malého testu a kreativní části. Proporcionalita části 

teoretické a vlastní práce je vyhovující.   
      

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň shromáždění a zpracování údajů a 

závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Formální úprava, jazykový projev, citování literatury je standardní, text je psán čtivě bez 

gramatických chyb, je přehledný, obrazové přílohy ho vhodně doplňují.  
     

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, možný praktický přínos  silné 

a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

    

Problematika rekultivací je v současné době velmi aktuální. Ne každý ví, že povinnost 

rekultivovat krajinu po jejím předešlém technickém využití ukládal již císař František Josef I., 

který vydal roku 1854 patent Obecní horní zákon. V České republice platí novela horního 

zákona z r. 1991, která těžebním společnostem ukládá povinnost rekultivací. Jde ale většinou 

o tzv. technické rekultivace, jež jsou z biologického hlediska mnohdy velmi 

kontraproduktivní. Autorka představuje  rešeršním způsobem různé typy rekultivací a jejich 

realizaci. Uvádí i některé konkrétní příklady. V kapitole 2.5. přináší souhrnné poznatky 

z publikací, diskutujících rozdíly mezi vlastní rekultivaci a přirozenou či usměrněnou sukcesí. 

Z textu vysvítá, že v praxi  přirozená sukcese bývá rychlejší a i levnější.  I když počet 

použitých literárních pramenů je pro účely této práce dostatečný, mohla autorka ještě využít 

další zajímavé publikace, např.  

 

Hodeček j., Kuras T: Vzácní brouci na ostravských haldách – mají rekultivace odvalů 

vůbec smysl? Živa, 1/2015 

Holec J. : Odval Zbůch – rekultivace versus spontánní sukcese. Živa, 4/2010. 

Dolný, A. : Budou na odvalech chráněná území přírody? Živa, 4/2000 

Machar I., Drobilová L. a kol. 2012: Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané 

aktuální problémy a možnosti jejich řešení, I. A II. díl., Univerzita Palackého v Olomouci. 



Tichý L. :Rekultivace vápencových lomů. Navážka brání rozmanitosti rostlin. Vesmír 6/2004 

Matějček T. : Vytěžené pískovny a jejich začlenění do krajiny. Živa 6/2005 

Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. 2012: Ekologická obnova v České 

republice. AOPK ČR. 

Škorpík M. : Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany hmyzu. Živa 4/2015. 

 

Rovněž bylo vhodné využít i některé z četných obhájených bakalářských a diplomových 

prací, kde lze nalézt různé pohledy na toto  téma, např. 

 

Matoušková J.2015: Rekultivace území zasažených těžbou  a jejich možné začlenění do 

projektu KPÚ. Jihočeská univerzita České Budějovice 

Léblová K.2009:  Rekultivace jako krajinotvorný jev. Analýza kontextů. Bakalářská práce, 

Fakulta humanitních studií, UK Praha  

Mickertsová S. 2009: Rekultivace ano či ne? Industriální divočina na Ostravsku Diplomová 

práce, Masarykova univerzita. 

 

Pokud autorka hodlá na tomto tématu pokračovat, nechť jsou mé poznámky inspirací 

k nasměrování, kde využití další informace. 

  
4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

Navštívila uchazečka nějaké lokality, kde probíhají či probíhaly rekultivace? 

Jakým způsobem se dá stanovit optimální varianta rekultivace?  

Jak hodlá uchazečka navázat v diplomové práci na svou práci bakalářskou? 
 

5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Práce podle mého názoru mne vyhovuje nárokům na bakalářské práce předkládané na KBES 

Pedagogické fakulty a tudíž ji doporučuji komisi k přijetí. 
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