
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: Bc. Ing. Andrea Kaločajová
Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Oponenti: Bc. Ing. Andrea Kaločajová
Téma: Těžba a zpracování nerostné suroviny a její vliv na životní prostředí u

vybrané firmy
Verze ZP: 1
Student: Bc. Lucie Stupková

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Autorka ve své podstatě splnila zadání DP. Při řazení kapitol se však mírně odchýlila od zadání, a
navíc vložila jednu kapitolu, která v zadání nebyla.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Kapitoly v DP na sebe plynule navazují, avšak jednotlivých podkapitol je mnoho a jejich náplň je
velmi stručná.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce je členěna do devíti kapitol. V úvodních kapitolách je rozebírána těžba na území ČR. Dále
následuje charakteristika firmy a dané lokality. Následuje zpracování a využití těžené suroviny a
ekonomické zhodnocení. Vliv dobývání je uveden v kapitole sedm a dále obsahuje návrhy a opatření
včetně závěru.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Autorka svévolně vložila kapitolu číslo 6 - Ekonomické zhodnocení, kterou ve svém závěru pokládá
za stěžejní část, přičemž stěžejní části mělo být zhodnocení vlivu těžby v dané lokalitě na životní
prosředí. Kapitolou č.6 se práce zvětšila o celkem 13 stran. V podkapitole 6.3 autorka vysvětluje
pojmy jako jsou tržby a výnosy, které nepovažuji za správné definované. V rámci obhajoby požaduji
přesné vysvětlení těchto pojmů. A dále v následujících tabulkách jsou uvedeny tržby za jednotlivý
materiál, avšak pokud byla práce psaná metodou z důvodu její možné komparace s jinými, bylo by
vhodné uvést tržby za konkrétní množství daného materiálu.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce nepřináší žádné nové poznatky. Zabývá se pouze zhodnocením stávající situace v kamenolomu
v Bílčicích. Postrádám jakýkoliv výhled do budoucna ať už z ekonomického nebo environmentálního
hlediska.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autorka čerpala celkem ze 17 zdrojů literatury a z pěti internetových zdrojů. Vzhledem k tomu, že
jde o DP bych očekávala širší výběr literatury.

7. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce bych práci vytkla špatné zpracování a kvalitu obrázků a fotek. Znázornění polohy
kamenolomu bych uvítala v úvodních kapitolách práce, nikoli v poslední příloze, jak ji autorka uvádí.

8. Jaký je způsob využití práce?
Práce hodnotí pouze konkrétní kamenolom a výsedky nedoporučuji publikovat z hlediska jejich
přílišné obecnosti.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 12.05.2016 Bc. Ing. Andrea Kaločajová


