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Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku rekultivací a spontánních sukcesí 

s následným využitím problematiky ve výuce na příkladech dvou navržených exkurzí do okolí 

Prahy. Bakalářská práce má 47 stran textu a přílohový materiál, jehož součástí je tabulkový 

přehled organismů uváděných v textu práce a řešení aktivit pro žáky. 

 

V teoretické části se autorka věnuje rekultivacím a jejich jednotlivým fázím (technické a 

biologické a uvádí vhodné rekultivační byliny a dřeviny. Další rešeršní část je zaměřena na 

charakteristiku rekultivací z různých hledisek, tj. na rekultivace zemědělské, lesnické, 

vodohospodářské, přírodě blízké rekultivace a na skupinu ostatních rekultivací. V poslední 

rešeršní části se autorka zabývá vybranými typy rekultivací dle lokalit, což jsou výsypky, 

pískovny, kamenolomy, rašeliniště, těžebny jílů, skládky a odkaliště. V závěru rešeršní části 

se autorka pokouší dle citací různých autorů zodpovědět otázku, zda rekultivovat či ne.  

 

Praktická část práce vychází z problematiky části teoretické. Autorka vytvořila dva náměty na 

školní exkurze do lomů v okolí Prahy, ve kterých je možné žákům kromě vlivů člověka na 

krajinu představit i přirozenou sukcesi. Oba náměty na exkurzi mají jednotnou přehlednou 

koncepci, včetně uvedení cíle exkurze, stručné charakteristiky lokality, flory a fauny, námětů 

na aktivity a možností zařazení do výuky. V poslední praktické části práce autorka uvádí další 

aktivity pro žáky s problematikou rekultivací, který je možné využít v rámci vyučovací 

hodiny i při realizaci navržených exkurzí. 

 

Cíle bakalářské práce jsou jasně a přehledně formulovány. Obsahové zpracování práce svědčí 

o autorčině zájmu a snaze aplikovat problematiku rekultivací do praktické výuky. Práce je 

přehledně strukturovaná a všechny její části jsou na sebe navazující. Po formální stránce práce 

obsahuje všechny náležitosti - cizojazyčný abstrakt, srozumitelný jazykový projev, odbornou 

terminologii, vhodnou literaturu včetně uvedených citací. 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

• U obhajoby prosím uvést další možné lokality v okolí Prahy, vhodné k realizaci 

exkurzí s tématikou rekultivací nebo přirozených sukcesí.  

 

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze, dne 2. ledna 2018                                                         RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. 

 



 

 


