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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce: Výstavba uhelného odtahu na hnědouhelném povrchovém
dole

Jméno a příjmení: Jaromíra ZUZČÁKOV Á

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Nemám problém konstatovat, že předmětná bakalářská práce z pohledu rozsahu a naplnění

zadání odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Členění kapitol a struktura jednotlivých částí včetně návaznosti naplňuje dle mého názoru

zadání bakalářské práce.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce ve svém celku naplňuje stanovené požadavky na ní kladené. I přes dané

celkové pozitivní hodnocení musím konstaovat, že v práci nacházím celou řadu drobných
nedostatku vyplývajících z běžně používané provozní terminologie a osobních rezerv
vyplývajících z prostudování pokynů ke psaní bakalářské práce. Řečeno jinými slovy,
kdybych formuloval nedostatky, tak bych napsal, že předložená práce má celou řadu
formálních nedostatků, které žádným způsobem neovlivňují její celkovou velmi doprou
znalost dané problamatiky, tzn. nemám věcné přípomínky, mám pouze přípomínky
formálního charakteru.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Jak je zřejmé, nejedná se o kritické přípomínky, ale přesto považuji za nutnost některé

uvést v tomto a následných bodech. Připomínky zde formuluji v podobě otázek.
1. Objasněte mi termín lžíce bagru?
2. Počet korečků kolesového rypadla je dán velikostí rypadla, resp. jakými podmínkami?
3. Objasněte mi k čemu je vynášecí zařízení u bezkomorového kolesa?
4. Jaký je rozdíl mezi vynášecím zařízením a násypkou?
5. Jaký je rozdíl fuezi termíny zakladač, pásový zakladač a kolejový zakladač?
6. Jaký je rozdíl mezi vrchní a spodní větví pásového dopravníku a a vrchní a spodní částí
pásového dopravníku?
7. Jaký je rozdíl mezi předním pásem a pásem spojovacího mostu u pásového zakladače?
8. Co si mám představit pod termínem vedení druhého skrývkového řezu?
9. Je rozdíl mezi řezem a etáží?
atd. atd. Na všechny otázky je mi jasná odpověď, ale musím upozornit, že tyto drobné
nepřesnosti snižují předložené.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Pouze shrnuje skutečnosti a na základě nich navrhuje další variantní řešení.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Odpovídá bakalářské práci.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Ač se nepovažuji za češtináře, tak zde musím konstatovat, že ne vždy souhlasím

s uvedenou češtinářskou formulací. Bohužel při celé řadě formulací bylo použito běžných
provozních a zajímavých výrazů. Při číslování kapitol se nepíše tečka za poslední číslicí, což
platí i pro kapitol 1, 2, atd. Používám-li odrážky, tak i zde platí určitý řád pro použití či
nepoužití čárek, teček, velkých písmen apod.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce má shrnující charakter s následně vyvozeným závěrem, takže využití vidím pouze

v rozšířené variantnosti řešení dané problematiky, či jako podklad pro výuku odborných
předmětů.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
velmi dobře
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