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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:       

Téma bakalářské práce :   

Variantní řešení dobývání v lomu Mojtín na 2015 - 2025 

      

      

Jméno a příjmení : Oskar Molinek

      
 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Daná bakalárska práca zodpovedá zadaniu v plnom rozsahu. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Predložená bakalárska práca je spracovaná prehladne, kapitoli naväzujú na seba o obsahujú 
jednotlivé informáciu ktoré popisujú komplexne danu problematiku. 
 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
    Praca je spracovaná prehladne v jednotlivých kapitolách. Popisuje sučasný stav a rieši 
2.varianty na rozvoj a postup ťažby v nasledujúcich rokoch. Predložené informácie a samotné 
spracovanie zodpovedá urovni bakalarskej práce a znalostiam autora ktoré nadobudol počas 
štúdia a konzultácii při je spracovaní. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    V práci je zle znázornený obr.1 na ktorom je zobrazený susedný lom, Neprikladám k tomu 
Vážnu chybu nakolko daná zámena mohla byť spôsobená nepozornostou nakolko v danej 
lokalite sa nachádzajú v tesnej blízkosti celkovo 3 lomy z ktorých je len jeden funkčný. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Bakalárska práca prináša nové poznatky v navrhovaných variantách pre postup ťažby 
v nasledeujúcich rokoch, ktoré spoločnosť bude riešiť v najbližšej dobe. Prináša iny pohlaď 
v riešení a prístupe při plánovaní ťažobných postupov. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Použitá literatúra a materiálu zodpovedajú rozsahu zadania danej práce 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Spracovanie je prehladné a zrozumitelné 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Práca bude slúžit pre spoločnosť jako jeden z možných návrhov ktoré v krátkom čase bude 
riešiť z dôvodu plánovania postup v nasledujúcich rokoch. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   Danú bakalársku prácu hodnotím jako velmi dobře spracovanu. 
      
 
 
 
    Dne 12.5.2015   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


