
Stránka 1 z 3 

Oponentní posudek diplomové práce 
 

Škola:    VŠB – Technická univerzita Ostrava  

 

Fakulta:   Hornicko-geologická fakulta, Institut ekonomiky a systémů řízení  

 

Název DP:   Využití krajiny po ukončení těžby na lokalitě Doly Nástup Tušimice 

 

Rok obhajoby DP:  2015  

 

Autor:    Bc. Marie Kubešová  

 

Vedoucí DP:   Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D.  

 

Oponent:   Ing. Veronika Vávrová  

 

Č. j.:     11-2015/545 

 

  

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?  

Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. V souladu se zadáním je práce členěna do šesti 

kapitol, včetně úvodu a závěru. V úvodu autorka seznamuje s konkrétním územím a 

s dopadem lidské činnosti na jeho tvář. Cílem diplomové práce je seznámit s krajinou 

v lokalitě Doly Nástup Tušimice, která byla zdevastována těžbou hnědého uhlí, dále pak 

přiblížit rozpracované a naplánované rekultivace na tomto území a navrhnout využití tohoto 

území, včetně ekonomického zhodnocení. Práce je rozdělena do části teoretické a praktické. 

Teoretická část popisuje historii území, těžby na tomto území, přibližuje provedené 

rekultivační činnosti. Vymezuje základní pojmy z oblasti rekultivací, včetně právní úpravy 

dané problematiky. Praktická část stručně seznamuje s rekultivačními činnostmi v blíže 

specifikované oblasti Libouš, v níž se plánuje vznik jezera Nástup. Dále pak přibližuje 

rekultivační akce v této oblasti, rozpracované i naplánované. Tato část popisuje plán 

napouštění jezera, včetně vývoje vyhodnocení parametrů a nákladů na napouštění. Následně 

je provedeno dotazníkové šetření a jeho výsledky jsou vyhodnoceny a porovnány 

s hypotézami, jež si stanovila autorka. Na základě tohoto šetření bylo provedeno ekonomické 

zhodnocení nejpreferovanější aktivity a vyhodnocena návratnost investice.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?  

Předložená práce je co do struktury v souladu s obsahem a jednotlivé kapitoly na sebe 

navazují logicky.   



Stránka 2 z 3 

 

3. Základní zhodnocení práce.  

V úvodu diplomové práce je stanoven cíl seznámit s krajinou v lokalitě Doly Nástup 

Tušimice, která byla zdevastována těžbou hnědého uhlí, dále pak přiblížit rozpracované a 

naplánované rekultivace na tomto území a navrhnout využití tohoto území, včetně 

ekonomického zhodnocení. Ve druhé kapitole je uveden popis celého území DNT, 

charakteristika společnosti Severočeské doly, a. s., přiblížení historie území, historie těžby 

v DNT. Dále pak představeno území DNT a jeho členění na lokality, jsou zde stručně popsány 

rekultivace v této oblasti. Ve třetí kapitole autorka vymezuje základními pojmy z oblasti 

rekultivací (jejich fáze, cíle, druhy) a právní úpravy týkající se rekultivací. Kapitola 

čtvrtá charakterizuje vybranou rekultivovanou oblast, specifikuje plán rekultivací podle 

SPSaR a porovnává vývoj předpokládaných nákladů na provedení vybrané rekultivace. V páté 

kapitole je zpracován návrh využití území po ukončení všech rekultivačních akcí v dané 

lokalitě, včetně ekonomického zhodnocení. V šesté kapitole je napsáno pár slov závěrem, 

včetně shrnutí obsahu celé práce. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Autorka používá literaturu, která už není vždy úplně aktuální, např.: 

- str. 4, odstavec 4 - zmínka o elektrárně Chvaletice 

- str. 9, odstavec 4 - informace o SD Rekultivace, a. s., které vyvrací text ze str. 4, 

2. odstavec). 

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?  

Kapitola pátá přináší nové poznatky, které by mohly sloužit jako informace pro širokou 

veřejnost.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?  

Studijní prameny byly zvoleny aktuálně. V praktické části autorka ve velké míře čerpá  

z internetových zdrojů. Tištěná literatura internetové zdroje ve velké míře doplňuje. 
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7. Hodnocení formální stránky.  

Po formální stránce nebyly v práci shledány nedostatky. 

 

8. Jaký je způsob využití práce?  

Seznámení veřejnosti s tím, jak by mohlo vypadat rekultivované území za několik desítek 

let a jaká finanční investice by musela být proinvestována. 

 

9. Celkové hodnocení práce.  

Doporučuji, aby studentka v rámci obhajoby závěrečné práce zodpověděla na následující 

dotazy: 

1) Kdy proběhla celková modernizace ETU II? 

2) Je elektrárna Chvaletice součástí ČEZ, a. s., jak uvádíte na str. 4, odstavec 4? 

 

Doporučuji závěrečnou práci k obhajobě.  

Diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm ~velmi dobře~. 

 

 

 

Most, 12. 5. 2015      Ing. Veronika Vávrová  

 

přípravář projektu ČEZ Inženýring, s. r. o. 

tel. +420 725 752 491  

 


