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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Marie KUBEŠOVÁ 

Téma diplomové práce:  Využití krajiny po ukončení těžby na lokalitě Doly Nástup 

Tušimice 

Studijní obor:    Komerční inženýrství v oblasti surovin 

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

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu  

a závěru. Cílem diplomové práce bylo vybrat a zhodnotit rekultivované území v lokalitě 

Doly Nástup Tušimice a navrhnout jeho budoucí využití.  

Pro naplnění stanovených cílů studentka v teoretické části charakterizovala Doly Nástup 

Tušimice a současné rekultivační akce, které na jmenované lokalitě probíhají. Dále 

studentka charakterizovala základní pojmy spojené s problematikou rekultivací. 

Nosnými kapitolami diplomové práce je kapitola čtvrtá a pátá. Čtvrtá kapitola obsahuje 

plán rekultivací na DNT a charakteristiku lokality Libouš, na které vznikne jezero Nástup. 

V páté kapitole studentka navrhuje budoucí využití jezera Nástup, a to na základě 

marketingového výzkumu, který realizovala u obyvatel bydlících v blízkosti dnešního 

Dolu Nástup Tušimice. Součástí provedeného marketingového výzkumu bylo 

formulování 3 hypotéz, které studentka otestovala pomocí testu relativní četnosti. Na 

základě výsledků marketingového výzkumu studentka definovala 4 konkrétní návrhy 

budoucího využití lokality, včetně ekonomického zhodnocení pomocí metody doby 

návratnosti.   

Diplomová práce obsahuje 2 přílohy.  

Diplomová práce je zpracována přehledně, má logickou strukturu a návaznost.  

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  
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3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce nebyly v diplomové práci shledány žádné nedostatky. 

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka ke zpracování diplomové práce přistupovala iniciativně a zodpovědně, 

pravidelně konzultovala zpracování práce. Studentka svým přístupem a zpracováním 

diplomové práce prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly shledány žádné nedostatky, práce splňuje veškeré formální 

náležitosti. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Přínos práce spočívá v provedení výzkumu pro budoucí využití lokality jezera Nástup. 

Práce je velkým přínosem pro vedení společnosti.  

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou „výborně“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 7. května 2015 


