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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce formální, tak
obsahové. Tématem diplomové práce je určení závislosti objemu těžby na makroekonomických
ukazatelích, přičemž je závislost zkoumána u čtyř vybraných surovin. Jedná se o kaolín, vápenec a
cementářské suroviny, stavební kámen, štěrkopísky.
Práce je tvořena pěti kapitolami včetně úvodu a závěru. Práci doplňují dvě přílohy. Po úvodu práce,
který nahlíží na nerostné suroviny jako na významný prvek hospodářství, následuje kapitola druhá,
jež se zabývá teoretickými východisky pro zpracování tématu. Nejprve se diplomant věnuje
makroekonomii, resp. základním makroekonomickým ukazatelům jako je hrubý domácí produkt,
nezaměstnanost, inflace a státní dluh. Jelikož otázku týkající se závislosti nelze kvalifikovaně
zodpovědět bez užití statistických metod, věnuje jim pozornost i diplomant v rámci kapitoly druhé.
Předmětem zájmu jsou však samotné nerostné suroviny. Nejprve diplomant pomocí bodového
hodnocení a zvolených kritérií vybírá ty suroviny, které dále podrobí dalšímu zkoumání. Vybrané
suroviny jsou následně stručně představeny a charakterizovány. Kapitolu čtvrtou lze považovat za
těžiště diplomové práce, neboť její náplní je určení závislosti objemu těžby nerostných surovin na
základních makroekonomických ukazatelích. Poslední pátá kapitola je již závěrečných shrnutím celé
práce.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Úkolem diplomové práce bylo stanovit závislost objemu těžby vybraných surovin na základních
makroekonomických ukazatelích. Tento úkol byl beze zbytku splněn.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V diplomové práci se vyskytla nepřesnost na str. 1, odst 1. Cituji: „Nerostné suroviny každé
demokratické země světa představují národní bohatství patřící lidem daného státu.“ Uvedené tvrzení
není pravdivé. Příkladem mohou ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemků. Tyto
pozemky jsou předmětem soukromého vlastnictví.
Hodnotící kritérium „ podíl ve světě“ nebyl zvolen šťastně. Spíše se měl diplomant zaměřit na podíl
těžby nerostných surovin v ČR.
K určení závislosti byla zvolena regresní analýza, která byla aplikována v souladu s metodikou.
Kladně hodnotím, že diplomant zvolil maximálně dostupnou délku referenčního období. Jedná se o
období let 1994 – 2012.
Oceňuji, že si diplomant zvolil téma, u něhož musel prokázat širokou znalost problematiky.
Zjištění jsou zajímavá, avšak v souladu s tvrzením diplomanta mnohé vyžadují další hlubší analýzy,
které by kvalifikovaně zodpověděly příčiny chování nerostných surovin ve vztahu k
makroekonomickým ukazatelům.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant pracoval samostatně. Postup práce byl konzultován s vedoucím práce.

5. Hodnocení formální stránky.
Text je vhodně členěn a logicky uspořádán. V textu se vyskytly drobné nedostatky v pravopisu a
stylizaci, není však snížena celková úroveň práce. Jsou citovány relevantní zdroje. Text vhodně
doplňují názorné obrázky a tabulky, které zvyšují vypovídací schopnost práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Zjištění jsou využitelná managementem těžebních podniků při strategickém plánování.



7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce ve svém zpracování obsahuje patřičnou teoretickou úroveň. Při celkovém
hodnocení lze konstatovat, že autor projevil schopnost samostatné práce a uplatnil teoretické znalosti
v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 21.05.2014 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.


