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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

obhajoba této bakalářské práce se koná dne: 
Téma bakalářské práce : 

Návrh přípravy a dobývání porubního bloku 059 607 v jižní části sloje 059 (16. sloji) 
od roviny překopu č. 2347/1 dobývacího prostoru Dolu Paskov. 

Jméno a příjmení : Petr Stachel 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Bakalářská práce studenta Petra Stachela odpovídá výše uvedenému zadání v plném 

rozsahu. 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 
částí práce, případně jejich úplnosti? 
V bakalářské práci jsou uvedeny nejdůležitější body pro báňské projektování a plánování. 

Samotná struktura práce a návaznosti jednotlivých částí jsou dostačující vzhledem k přiblížení 
základních pravidel návrhu přípravy a dobývání porubu č. 059 607. 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
Bakalářská práce nastiňuje základní pravidla báňského projektování v části hlubinného 

černouhelného dolu. Bakalářská práce je rozpracována do jednotlivých kapitol, které na sebe 
vzájemně logicky navazují. V úvodní kapitole student vhodně nastínil základní údaje o 
bakalářské práci. V následujících kapitolách uvedl nejen historii Dolu Paskov, ale rovněž 
správně uvádí důležitou část pro báňské projektování a to jsou údaje o geologické stavbě 
pohoří v části dobývacího prostoru. V práci je dále uveden postup pro samotnou přípravu a 
dobývání porubu č. 059 607 a také bezpečnostní opatření pro navrhované činnosti . Student 
neopomněl ve své práci zmínit i ekonomickou část návrhu, kde nastínil základní principy pro 
stanovení hospodářského výsledku pro dobývání porubu č. 059 607. 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Bakalářská práce je zpracována dle předepsaných norem. V práci Je téma správně 

rozpracováno. 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
Práce uvádí standardní postupy a schválené metody pro ražení a dobývání. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Studen zvolil vhodné studijní prameny. 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Bakalářská práce je zpracována v českém jazyce. Z hlediska jazykové stránky jsou 

v bakalářské práci některé nepřesnosti v interpunkcích (např. str. 27 kap. 5.3 věta první) nebo 
v uvedení jednotného nebo množného čísla podstatných jmen (např. str. 12 kap. 2.8 .. .. s 
roztečí oblouku ..... Správně ..... . s roztečí oblouků .... ). Dále jsou v práci uvedeny některé 
nedostatky v terminologii, některé termíny scházejí nebo nejsou dostatečně objasněny: 

a) Např. věta str. 17: "Dopravník dále postupuje ve směru porubní fronty." Správně: 
"Dopravník dále postupuje ve směru postupu porubní fronty. " 

b) Např. na str. 18 v kap. 3.3 jsou uvedeny díly dopravníku a v odrážce příslušenství není 
vysvětleno, co tento termín obsahuje. 

c) Např. str. 19 v kap. 3.4 .. ...... po zálomovou hranu budována Správně: .... po 
zálomovou hranu zajištěna .. .. 

d) Např. str. 20 kap. 3.4 ...... plnění... Správně : .. .. .. plenění .... . 
nebo str. 20 kap. 3.5 odstavec ... Těžní stěny: Správně: Těžní směny . 

Z pohledu formálního zpracování jsou v práci uvedeny všechny potřebné údaje a práce 
svým formálním zpracováním odpovídá jak v textové části, tak grafické požadavkům pro 
základní navržení plánu přípravy a dobývání porubu č. 059 607. 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Zpracované téma v bakalářské práci bude zapracováno do detailního plánu Dolu Paskov. 

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

velmi dobře 

Dne 15. 5. 2014 


