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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studentky:  Markéta ČERVENKOVÁ 

Téma bakalářské práce:  Sanace a rekultivace na území Dolů Nástup Tušimice 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Bakalářská práce je popisného charakteru a je v souladu se zadáním členěna do pěti 

kapitol, včetně úvodu a závěru. Cílem bakalářské práce bylo popsat sanační  

a rekultivační práce na území Dolů Nástup Tušimice. 

Pro naplnění uvedeného cíle studentka nejprve stručně popsala vývoj hornictví 

v Severočeské hnědouhelné pánvi, stručně charakterizovala akciovou společnost 

Severočeské doly a.s. 

Ve třetí kapitole bakalářské práce studentka charakterizovala základní pojmy z oblastí 

sanací a rekultivací, popsala základní biotopy jednotlivých typů rekultivací.  

Nosnou částí bakalářské práce je kapitola čtvrtá, ve které je popsán souhrnný plán sanace 

a rekultivace na území DNT. Studentka zde např. popsala postupy výsypkových stupňů, 

postupy uhelných řezů, práce prováděné v souvislosti s jednotlivými typy rekultivací. 

Součástí čtvrté kapitoly je také popis hydrické rekultivace - jezera Libouš. Kapitola je 

vhodně doplněna vlastními fotografiemi autorky.  

Bakalářská práce je doplněna jednou přílohou. 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala bakalářskou práci samostatně. Zpracování práce pravidelně 

konzultovala s vedoucí bakalářské práce. Studentka svým přístupem a zpracováním 

bakalářské práce prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. 
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3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v bakalářské práci shledány následující nedostatky: 

 práce si zasloužila větší pozornost po stránce jazyka českého, a to jak po stránce 

stylistické, tak po stránce gramatické (např. str. 11, str. 15, str. 16, 3. věta na str. 

17); 

 str. 6, Tabulka 2: hodnoty položky „vlastní kapitál“, „finanční dluh“ a další 

neodpovídají hodnotám uvedeným ve Výročních zprávách SD, a.s. na které se 

studentka v Seznamu literatury odkazuje (str. 15 Výroční zprávy SD, a.s. za rok 

2008 a str. 14 Výroční zprávy SD, a.s. za rok 2012). 

V rámci obhajoby bakalářské práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Uveďte konkrétní případy rekreačních účelů, k nimž bude jezero Libouš využito? 

 Jaká je výše rezerv SD, a.s. určená na sanace, rekultivace a důlní škody? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byl v bakalářské práci shledán následující nedostatek, který ale nijak 

nesnižuje celkovou úroveň práce: 

 str. 22 a 23: studentka vypočtené procentuální hodnoty neuvádí se stejným počtem 

desetinných míst. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Bakalářská práce je popisného charakteru. Je tedy vhodným podkladovým materiálem pro 

studenty i laickou veřejnost, která se s danou problematikou potřebuje seznámit. 

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou „velmi dobře“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 20. května 2014 


