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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
V bakalářské práci se student zabývá přípravou porubu 059 607 na závodě Důl Paskov. Pro danou
lokalitu student uvádí charakteristiku porubního bloku, návrh systému přípravy a technologie ražení a
návrh technologie dobývání předmětného porubu. Dále se student věnuje protiprůtržovým a
bezpečnostním opatřením, větrání a degazaci. V posledním bodě se autor věnuje technicko-
ekonomickému zhodnocení návrhu.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zpracování předložené bakalářské práce plně odpovídá zadání, všechny cíle byly splněny.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Obrázek č. 3 je rozmazaný a málo čitelný.
V tabulce 7 je jednotka Mm, ta není v SI soustavě.
V kapitole 4 je u CH4 dolní index pouze jednou, pak se opakuje CH4 bez indexu.
V úvodu kapitoly 5 student popisuje větrní systém tří dvojic centrálních jam, kdy jsou v provozu
všechny tři ventilátory na třech lokalitách. Chybí zmínka o odstavení ventilátorů na lokalitě
Sviadnov, protože sloj 059 byla vždy větrána na tuto lokalitu a student navrhuje větrání na lokalitu
Chlebovice.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor pracoval samostatně, v rámci studijní praxe vhodně konzultoval s vedoucími jednotlivých
úseků na Dole Paskov a v pravidelných intervalech konzultoval bakalářskou práci s vedoucím práce.

5. Hodnocení formální stránky.
Předložená práce je rozdělena do 8 hlavních kapitol včetně úvodu a závěru a je vhodně doplněna o 4
přílohy. Kapitoly na sebe logicky navazují, práce je na dobré úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Vzhledem k popsaným skutečnostem může být práce podkladem pro tvorbu POPD.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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