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1. Odpovídá záv re ná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
 Bakalá ská práce je v souladu se zadáním len na do p ti kapitol, v etn  úvodu a

záv ru. V úvodu si autorka stanovila cíl práce p iblížit oblast sanací a rekultivací, jejich

možnosti a využití v oblasti Severo eských dol  a. s. respektive na Dolech Nástup Tušimice.

V Kapitole druhé se zabývá Charakteristikou vybrané spole nosti – v tomto bod  autorka

seznamuje se spole ností SD, a.s. i její historií. Ve t etí kapitole probíhá seznámení se

základními pojmy z oblasti rekultivací. Ve IV. kapitole je p iblížen SPSR a POPD v etn

zhodnocení rekultivací v dané lokalit . V páté kapitole je provedeno shrnutí práce a je zde

eno pár slov záv rem.

2. Jak hodnotíte p edloženou záv re nou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých ástí práce, p ípadn  jejich úplnosti?
 P edložená práce je co do struktury v souladu s obsahem. Pouze kapitolu II bych

roz lenila p ehledn jším zp sobem. Dle názvu bych o ekávala, že se tato kapitola bude

novat pouze seznámení se spole ností. Na za átku této kapitoly je zde, ale historie hornické

innosti. V dalších ástech pak P íprava území a Zp sob t žby na DNT. Není mi jasné pro ,

se tyto informace vyskytují pod názvem kapitoly Charakteristika vybrané spole nosti. Dle

mého názoru v tomto míst  zadání práce p esn  neodpovídá obsahu práce.

 V kapitole IV. jsou zpracovány tabulky, kde jsou porovnány druhy rekultivací a je

vyhodnoceno, které rekultivace se v dané lokalit  vyskytují nej ast ji (p ínos BP)



3. Základní zhodnocení práce.
 Bakalá ská práce je v souladu se zadáním len na do p ti kapitol, v etn  úvodu a

záv ru. Cílem bakalá ské práce je p iblížit oblast sanací a rekultivací, jejich možnosti a

využití v oblasti Severo eských dol  a. s. respektive na Dolech Nástup Tušimice. V úvodu je

konstatováno, jak spole nost zm nila p ístup k ochran  a obnov  životního prost edí a

variantu, jak je možné napravit t žké zásahy lov ka do krajiny. Seznámení s Plánem otvírky,

ípravy a dobývání spole nosti Severo eské doly, a. s. a Souhrnným plánem sanace a

rekultivace území dot eného t žbou. Jsou zde stanoveny cíle práce. Ve druhé kapitole bylo

provedeno seznámení s historií hornické innosti a spole ností SD, a. s. dále pak s p ípravou

území dobývacího prostoru a zp soby t žby na DNT. Ve t etí kapitole jsou uvedeny základní

pojmy z oblasti rekultivací. Autorka zde seznamuje tená e s biotopy zem lské, lesnické,

hydrické a ostatní rekultivace. Dále pak s univerzálními mikrobiotopy. tvrtá kapitola je

nována Souhrnnému plánu sanace a rekultivace území dot eného t žbou Dol  Nástup

Tušimice. Probíhá zde seznámení s postupy od výsypkových stup , postup  výsypek,

uhelných ez  po strojní technologii. Také biologicko- technická fáze (zem lská, lesnická,

ostatní rekultivace), p edávací práce – zpracované p ehledy rekultivací SD, a.s. a rekultivace

území – Jezero Libouš jsou sou ástí kapitoly IV. V páté kapitole je provedeno shrnutí práce a

je zde eno pár slov záv rem. Cíle práce, tak jak si je autorka v úvodu stanovila, byly

spln ny.

4. Jiné poznatky, kritické p ipomínky.
Viz p ipomínky v bod  2.

5. Zda a v kterých ástech p ináší záv re ná práce nové poznatky?
Práce p ináší shrnutí informací o druzích rekultivací v dané lokalit .

6. Jaká je charakteristika výb ru a využití studijních pramen ?
Studijní prameny byly zvoleny aktuáln . Spole nost SD, a. s. umožnila autorce erpat

informace z Plánu otvírky, p ípravy a dobývání a Souhrnnému plánu sanace a rekultivace, což

jsou základní informace pro tuto práci. Další informace jsou vybrány i internetových zdroj .

7. Hodnocení formální stránky.
V práci je spousta zbyte ných p eklep , není slad ná úprava u odrážek, nesprávná

interpunkce. Práce byla opravována automaticky programem – je to viditelné nap . u zkratky



cca je zkrácena na ca; na str. 10 je místo slova stabilizát uvedeno stabilizátor. Na n kterých

místech v práci je uvedené špatné íslo zdroje (Tabulka 1 – zdroj je uveden 13, což

neodpovídá).

- Po kontrole dat uvád ných v tabulce vlastního zpracování str. 6 byly zjišt ny chyby

v opisu (p . výdaje na ekologii v roce 2007 uvedeno 258,92 správn  je 268,92;

vlastní kapitál v roce 2004 autorka uvádí hodnotu 14 302 správn  je 14 392; finan ní

dluh v roce 2012 je uveden v práci ve výši 2 025 správná hodnota je  20 259)

- Str. 10, 14 a 15 – není sjednocená úprava odrážek (velká a malá písmena)

- Str. 11 – poslední t i ádky p eklepy (poskytují, pomáhají), str. 17 (odkliz)

- Str. 17 – bod 4. 2. 1. První v ta je vytržena z kontextu, obsah ztrácí smysl

- Str. 18 – ho tice správn  ho ice; str. 19 prování správn  provádí

- Str. 19, 25 – cca

- Nejednotná úprava graf  (názvy graf 2, Graf 3)

- V Obsahu chybí bod 4.1, v názvu kapitoly 4 je chyba

8. Jaký je zp sob využití práce?
Bakalá ské práce je ryze informativního charakteru. P ináší procentuální informace o

druhu rekultivací v dané lokalit .

9. Celkové hodnocení práce.
Doporu uji záv re nou práci k obhajob .

Doporu uji, aby studentka v rámci obhajoby záv re né práce zodpov la na následující

dotazy:

- Co je oplocenka a k emu se používá?

- Vysv tlete pojmy zelené hnojení, spon, NPK.

10. kv tna 2014 Ing. Veronika Vávrová
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