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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v rozsahu 52 stran základního textu a sestává ze šesti kapitol (včetně
úvodu a závěru). Diplomová práce je zaměřena na těžbu a zpracování nerostné suroviny a její vliv na
životní prostředí u vybrané firmy, kterou byl kamenolom Bílčice společnosti Kamenolomy ČR, s.r.o.,
přičemž bylo provedeno i ekonomické zhodnocení těžby.
Druhá kapitola diplomové práce se zabývá těžbou nerostných surovin na území České republiky,
přičemž je zmíněn surovinový potenciál ČR, historické aspekty těžby nerostných surovin na území
ČR a legislativa v oblasti těžby nerostných surovin u nás.
Obsahem třetí kapitoly je charakteristika firmy (firma Kamenolomy ČR, s.r.o., která je součástí
holdingu Strabag AG) a lokality (Bílčice v okrese Bruntál).
Náplní čtvrté kapitoly je zpracování a využití nerostné suroviny (způsob těžby, úprava kameniva,
postup úpravy kameniva a organizace provozu kamenolomu Bílčice).
Statistické údaje týkající se těžby jsou uvedeny v páté kapitole diplomové práce.
Ekonomické zhodnocení kamenolomu je uvedeno v šesté kapitole (je uveden přehled nákladů
kamenolomu, mzdové náklady, získané tržby kamenolomu, bod zvratu, rentabilita nákladů a výnosů,
nákladovost a výsledek hospodaření).
Sedmá kapitola pojednává o vlivu dobývání na okolí. Je uveden vliv dobývání na životní prostředí,
vliv na lidské zdraví a vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Návrhy a opatření jsou náplní osmé kapitoly diplomové práce.
V závěru práce (9. kap.) je uvedena sumarizace ekonomického zhodnocení kamenolomu a také jeho
vlivem na životní prostředí a zdraví osob. Ekonomické zhodnocení bylo provedeno za období 2010 –
2015. Veškeré hodnoty vychází ze vstupních údajů firmy, které byly přepočteny zvoleným
koeficientem na její žádost. Z výsledků hospodaření za posledních 6 let bylo zjištěno, že ekonomická
situace kamenolomu se od roku 2013 postupně zhoršovala, přestože byl kamenolom ziskový. V roce
2015 nastal zásadní zlom, kdy se podnik dostal do ztráty, která byla způsobená několika aspekty -
především šlo o snížení poptávky po produktech kamenolomu, dále došlo k poruše hlavního drtiče,
který způsobil prostoj lomu.
Z uvedených výsledků vyplývá, že kamenolom v Bílčicích nijak zvlášť nenarušuje životní prostředí,
jelikož okolní fauna si postupem času na činnost kamenolomu navykla. Co se týče flóry, ta je
ovlivněna pouze na okrajích dobývacího prostoru. Pokud jsou dodržovány veškeré zdravotní a
technologické předpisy a postupy, nedochází k negativnímu ovlivnění osob a jejich zdraví.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Struktura diplomové práce neodpovídá zcela obsahu, který je uveden v zadání. Navíc je uvedeno
ekonomické zhodnocení kamenolomu (6. kapitola diplomové práce). Je však nutno poznamenat, že
diplomová práce byla zpracována diplomantkou oboru Komerční inženýrství v oblasti surovin, kde
ekonomické hodnocení do diplomové práce rozhodně náleží.
Je možno konstatovat, že všechny zadané úkoly byly splněny.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Na str. 3 je pod čarou uvedeno: „zákon č. 61/1998 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě“, správně patří: „zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě“.
Na str. 38, na 2. řádku zdola je uvedeno: „…zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech“, přičemž správně
patří: „…zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech“.
Jiné připomínky k hodnocené diplomové práci nemám.



4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka diplomové práce prokázala v rámci zpracování diplomové práce schopnost pracovat
samostatně. Byla s vedoucím diplomové práce v kontaktu, na své práci pracovala průběžně.

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je diplomová práce v rozsahu 52 číslovaných stran vlastního textu vypracována
na standardní úrovni, nicméně kvalita některých obrázků (např. č. 3, 4 a 7) je na nízké úrovni. Po
jazykové stránce lze diplomovou práci hodnotit kladně. Překlepy a chyby jsem v práci zaznamenal
pouze ojediněle.
Práce kromě textu obsahuje 14 obrázků, 21 tabulek a 4 přílohy. V práci je dále uvedena česká a
anglická anotace, seznam použité literatury (celkem 22 pramenů), seznam použitých zkratek a
konečně seznam obrázků a tabulek. Seznam příloh není uveden.
Jak již bylo uvedeno výše, čítá seznam použité literatury celkem 22 pramenů, a to jak tištěných (17),
tak elektronických (5). Citace autorka uvádí v textu. Citované prameny jsou řádně uvedeny v
seznamu použité literatury na závěrečných stranách textu dokumentu. Autorka uvádí zdroje i u
použitých obrázků a tabulek.
Práce odpovídá příslušné směrnici děkana HGF.

6. Jaký je způsob využití práce?
Hodnocená diplomová práce nepřináší nové poznatky. Zabývá se pouze ekonomickým a
environmentálním hodnocením stávající situace v kamenolomu v Bílčicích.
Vzhledem k tomu, že veškeré hodnoty ekonomického hodnocení vycházejí ze vstupních údajů firmy,
které však byly na její žádost přepočteny zvoleným koeficientem, není možno publikovat závěry
časopisecky či na konferenci.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Jsou uvedeny zejména shody s odbornými termíny, citace zákonů a pak faktografické skutečnosti z
dané oblasti, které lze popsat jen velmi obtížně jiným způsobem. Navíc tyto údaje rozhodně nepatří v
hodnocené diplomové práci mezi údaje meritorní. Shodné skutečnosti jsou vždy odpovídajícím
způsobem citovány. Nalezené shody lze proto hodnotit jako méně významné.

8. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky oboru Komerční
inženýrství v oblasti surovin.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 18.05.2016 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.


