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Prosíme Vás o stručné a vÝstižné odDovědi na následuiící otázkv:

1 . Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá svým obsahem i rozsahem uvedenému zadani'.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Práce je zpracována na velmi vysoké úrovni, z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých

částí práce splňuj e všechny požadavky bakalářské práce.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Autor   bakalářské   práce   prokázal   dostatečnou   teoretickou   i   praktickou   znalost   dané

problematiky, a tímto splnil cíl, jenž mu byl zadán.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Student by mohl při obhajobě své práce více rozvést problematiku Teplické výsypky, a to

jak z hlediska bezpečnosti těžby a stability.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Ano, v kapitole 5.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Použitá   litei.atuta  zahmuje   řádně   citované   tištěné   prameny   v   přiměřeném   rozsahu,   s

vyváženým  zastoupením  odbomých výrazů.  V  rámci  vlastního textu  se odkazy na použitou
literaturu vyskytuj í v dostatečném zastoupení.

7. Hodnocení formální stránky Ůazyková stránka, formální zpracování):
Práce  splňuje jak  fomální  stránku,  tak  i jazykové  hledisko,  které  odpovídá  úrovni  této

práce.

8. Jaký je způsob využití práce ®ublikace, praktické využití)?
Práci doporučuji k publikační čimosti. Z hlediska praktického využití má tato práce velmi

originální potenciál navrhovaného řešení, které má v rámci dané společnosti uplatnění.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovujíci)
Výborně.

Dne     14.5.2018
Podpis oponenta

Poznámka:__

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


