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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Eva KROVAKOVÁ 

Téma diplomové práce:  Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady 

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. 

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

a závěru. Cílem diplomové práce bylo ekonomické zhodnocení využití odvalů po těžbě 

vybraných rud barevných kovů.  

Pro naplnění stanovených cílů studentka v teoretické části diplomové práce 

charakterizovala historický vývoj těžby rud barevných kovů na území ČR, včetně 

legislativy vztahující se k hornictví. Součástí této pasáže je uvedení ložisek bilančních a 

nebilančních zásob vybraných rudních surovin v ČR.  

Třetí kapitola diplomové práce je zaměřena na charakteristiku metod, pomocí nichž lze 

zjistit množství kovu v odvalu. Čtvrtou kapitolu studentka zaměřila na odvaly po těžbě 

uranu. Pátá kapitola je zaměřena na zhodnocení vývoje cen barevných kovů, jako je zlato, 

stříbro, cín aj. Studentka na základě dostupných informaci podchytila u většiny cen 

barevných kovů časový interval zhruba od roku 1990 až do současnosti. V šesté kapitole 

diplomové práce popsala způsoby zpracování odvalu, včetně jejich ekonomické 

efektivnosti. 

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.  

3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

V diplomové práci nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 



  Strana 2 (celkem 2) 

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka práci zpracovávala průběžně, pravidelně konzultovala zpracování diplomové 

práce. Studentka svým přístupem a zpracováním diplomové práce prokázala schopnost 

samostatně řešit zadaný problém. 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodným studijním materiálem zejména pro studenty, kteří se 

s danou problematikou potřebují seznámit.  

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 


