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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předkládaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Diplomová práce je z hlediska struktury členěna do šesti kapitol, v úvodních kapitolách je uvedena
charakteristika lokality, geologické úložní poměry ložiska a jejich zásob.
V kapitole 3. popisuje stávající stav dobývání suroviny, včetně technologických metod a mechanizace
a její zpracování. 4. kapitola obsahuje vlastní řešení postupu těžebních front, použití mobilního drtiče
pro surovinu ze skrývek a technicko-ekonomické zhodnocení návrhu.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomant zpracoval práci s možností pokračování těžební činnosti v etáži A, kde se nachází
nekvalitní surovina s příměsí skrývkového materiálu a řešení použití drcení a odhlinění. V  práci v
závěru zhodnotil současný stav, ekonomický  a technický přínos svého návrhu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V kapitole 4.1. není popis etáží v souladu s přílohou čís.1. Vytýkám  nedostatečný výběr typů
mobilních drtičů  s různými výkonnostními  parametry, nejlépe vyhovuje drtič  firma Resta Přerov,
s.r.o. Uvedený typ MOBICAT MC100R je nevhodný.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Pro další rozvoj kamenolomu je přínos využití odpadového materiálu drcením a odhliněním jílovitých
příměsí.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr studijních pramenů postrádá  malý počet získaných typů mobilních drtičů, případně
odjílovačů. Taktéž je nevhodné zjištění množství objemu odvalu.

7. Hodnocení formální stránky.
V textové části diplomové práce je mnoho nepřesností, překlepů a nevhodné vyjadřování. Ke grafické
části nemám připomínek.

8. Jaký je způsob využití práce?
Práce může sloužit pro diskuzi o dalším postupu těžebních front pro zajištění těžby v dalších letech k
zajištění kvalitní suroviny

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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