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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá uvedenému zadání, určité rezervy má pouze v popisu limitů využití
skipové věže. V článku 7.3.2. „Stabilita a stav těžní jámy a budovy těžní věže“ např. není uveden
určitý rozpor v hodnocení stability jámy mezi znalci Puszkailerem (Šňupárek 2011) a Cigánkem
(VŠB 2004) – riziko uvolnění jámové zátky díky agresivním důlním vodám, které by mohly
vystoupat do vyšších hladin po ukončení důlní činnosti v regionu a tím i po ukončení čerpání důlních
vod.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Výše uvedená práce má logickou strukturu a její jednotlivé části na sebe navazují.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je poměrně komplexním náhledem na problematiku objektu skipové těžní věže
včetně pokusu o uchopení jejího využití. Vzhledem k originalitě problému se dle mého názoru k jeho
řešení postavil její autor odpovědně s cílem pojmout celou šíři této problematiky.

4. Hodnocení formální stránky.
Formální stránka vykazuje určité nedostatky zejména v úvodních popisných kapitolách. V článku 6.2.
např. není zcela jasné, jak probíhal celý proces majetkových převodů uzavřeného dolu, směřující v
konečném důsledku k zachování skipové věže, původně určené k demolici. Celá tato kapitola působí
poněkud zmatečně. To však nemá vliv na podstatné části práce, tzn. návrh využití skipové věže.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práce zřejmě nebyla v konečné fázi předložena nikomu ke konzultaci, kde by mohly být odstraněny
výše uvedené formální nedostatky.

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Meritem této práce zřejmě nebyl výzkum směřující ke zcela novým poznatkům a odpovídala tím
svému zadání. Důležitý byl sběr možností využití této speciální stavby a vyhodnocení jejich
proveditelnosti.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Použité studijní prameny jsou v textu vhodně citovány a jejich výběr je dostačující. Mohly by být
snad doplněny také o některé méně pozitivní posudky, např. znalce Ing. Kurečky (Ostrava 2005) a
výše uvedeného prof. Cigánka.

8. Jaký je způsob využití práce?
Dosavadní návrhy využití skipové těžní věže se dají rozdělit do dvou skupin. Ta první zahrnuje
aktivity, které se dají provozovat kdekoliv a jejich umístění v dramaticky vertikální stavbě jen
prodraží uvažovaný záměr. Druhá skupina zahrnuje aktivity značně exotické, již zřejmě zcela bez
ekonomické návratnosti (letní sjezdovka, obří kolumbárium). Tato práce však jako jedna z mála
uchopila správně výjimečnost řešeného objektu a tím jej značně přiblížila k jeho smysluplnému
využití. Velmi přínosným bylo „objevení“ téměř totožného
a využívaného objektu v sousedním Polsku.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce posunula problém využití skipové těžní věže k realitě a potvrdila, že „záchrana“
tohoto objektu před demolicí měla svůj význam. Práci doporučuji k obhajobě.
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