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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce je věnována problematice možného  využití odpadních materiálů, uložených na odkališti Zlaté
Hory.V teoretické části autorka prostudovala dostupné materiály, týkající se těžby a úpravy
polymetalických rud na ložisku Zlaté Hory. V praktické, experimentální části práce provedla základní
charakteristiku odpadních materiálů (granulometrická analýza), získaných vrtným průzkumem. Tento
průzkum byl proveden pracovníky ČGS Praha, stejně jako základní mineralogické a chemické
charakteristiky těchto vzorků. Hlavní pozornost diplomantka věnovala možnostem separace minerálů
s obsahem Au metodami gravitační separace v odstředivém poli a na záchvějném splavu.Jako
doplňková metoda pro získání zlatonosných minerálů byla odzkoušena metoda flotace.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce tak jak byla předložena splňuje zadání.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka přistoupila ke zpracování zadané problematiky velmi zodpovědně. V laboratoři pracovala
dlouhodobě a průběžně konzultovala řešení s vedoucím práce a především konzultantem.

4. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce zpracována poměrně pečlivě. Dojem kazí některé nepříliš šťastné
stylistické formulace.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce souvisí s řešením projektu ČBÚ, financovaného TA ČR a přispěly k hlubšímu
poznání možností využití odpadního materiálu. Práce je po doplnění některých údajů dobrým
východiskem pro publikování získaných poznatků v některém z odborných časopisů.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Celkový stupeň podobnosti se všemi nalezenými dokumenty je 19%. Tato podobnost je dána
především odbornými fakty, uvedenými v práci (popis ložiska Zlaté Hory) a pracemi s obdobnou
tématikou. Experimentální část práce je však originální.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Práci doporučuji k obhajobě.ů
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