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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce popisuje aktuální problematiku, která je řešena, také v rámci EU. V důsledku
nedostatku EU definovaných jako kritických nerostných surovin je nutné hledání řešení také v ČR.
Jedním z řešení je propojení průmyslu, výzkumu (průzkum nových i starých ložisek nerostů a vývoj
nových metod na zpracování a těžbu nerostných surovin) a vysokých škol.  Úřady a organizace se
zaměřují na inventář opuštěných dolů, důlní podniky a také na vývoj a přepracování již zjištěných
dat. Z podnětu EU musí jednotlivé státy podrobit analýze svou legislativu, zvláště pak analýze
zákonů a předpisů týkajících se těžby a úpravy nerostných surovin. Bakalářská práce se zabývá
analýzou stávajících právních norem vztahujících se k těžbě a úpravě nerostných surovin jak v České
republice, tak i okrajově v EU. Na základě provedené analýzy byly studentem vytipovány případné
nedostatky v legislativě.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Student postupoval dle osnovy. Cíle bakalářské
práce byly splněny.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Autor mohl věnovat větší pozornost pravopisu a dále mohl lépe zpracovat kapitolu "Analýza
stávajících právních předpisů vztahující se k těžbě a úpravě nerostných surovin a vytipování
případných nedostatků", zvláště pak část vytipování případných nedostatků.
Otázky k obhajobě:
Jaké hlavní nedostatky v právních předpisech ČR vidí autor?
Jak je zabezpečena případná těžba kritických surovin z pohledu ČBÚ?

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student vypracoval svou práci samostatně. Zpracování částečně konzultoval se svým vedoucím BP.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují. Předložená bakalářská práce je zpracována v
rozsahu 57 stran včetně literatury. Práce obsahuje 2 tabulky. Seznam použité literatury obsahuje 69
odkazů.

6. Jaký je způsob využití práce?
Bakalářská práce může být podkladem pro další výzkum v dané oblasti.



7. Celkové hodnocení práce.
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 09.05.2016 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.


