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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Tato bakalářská práce se zabývá dopadem těžby a zpracováním nerostných surovin na životní
prostředí. V teoretické části autor podrobněji popisuje analýzu těžby nerostných surovin v České
republice, zahrnující její historický vývoj, současný stav a legislativní rámec, upravující tuto
problematiku v rámci národního právního řádu. V analytické části autor hodnotí konkrétní těžební
lokalitu, kterou je oblast Cínovce a Krušnohoří v Ústeckém kraji. V závěru práce je patrná snaha
částečného zhodnocení ekonomického přínosu těžby a vyvození vhodného doporučení.

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.
K práci nemám zásadních kritických připomínek, možná mohla být lépe zpracovaná kapitola 4.5
Ekonomický přínos těžby a text nemusel být čerpán pouze z 33 literárních zdrojů, kde převážná část
je Zdroj: STARÝ, Jaromír, SITENSKÝ, Ivo a kol.: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné
suroviny: Ročenka 2015, Praha: ČGS s finančním příspěvkem Ministerstva životního prostředí ČR,
2015, 402 s, ISSN 1801-6693, ISBN 978-80-7075-903-5, str. 366.
Dále mohla být lépe zpracovaná část těžby černého uhlí.

Otázky k obhajobě:
Jaký vidí autor ekonomický přínos těžby v současné době a ve vztahu k situaci OKD a.s.?
Jaká je situace v oblasti možné těžby rudních surovin v ČR?

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student vypracoval svou práci zcela samostatně. Těsně před odevzdáním konzultoval závěrečnou
práci.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují. Předložená bakalářská práce je zpracována v
rozsahu 48 textu. Práce obsahuje 7 obrázků, 14 tabulek. Seznam použité literatury obsahuje 12
knižních 21 internetových odkazů a jeden ostatní odkaz. V práci jsou drobné jazykové chyby, které
nesnižují kvalitu práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce je rešeršního charakteru, uceleně popisuje danou problematiku a může být podkladem pro další
práci.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Podobnost se všemi nalezenými dokumenty je do 6 % a vztahuje se na podobnost textu čestného
prohlášení, doslovných citací právních předpisů a definicí, které jsou v práci citované. Dále
doslovných citací drobných částí textů, které jsou v práci správně bibliograficky citované.

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