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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Předmětem řešení diplomové práce Bc. Oldřicha Jehličky bylo nalezení možnosti pro rozšíření těžby
a zpracování bloků kamene v lomu Žumberk –Částkov. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodinnou
firmu, zvolil si téma DP záměrně ve snaze připravit podklady pro budoucí kapacitní navýšení jak
těžby, tak i zpracování částkovského dioritu, pro účely zejména ušlechtilé kamenické výroby.
Diplomová práce je zpracovaná velmi přehledně, s jasně danou strukturou a návaznosti jednotlivých
kapitol. Z předložené práce si lze udělat poměrně přesný náhled na danou situaci a celkovou
problematiku.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Autor si stanovil hlavní i dílčí cíle, které postupně
v jednotlivých kapitolách naplňoval. Práce je rozčleněná dle původního zadání do šesti kapitol,
včetně úvodu a závěru. První kapitola je zaměřená na geologické a hydrogeologické poměry na
ložisku a petrografickou charakteristiku těženého nerostu. V další kapitole nás autor seznamuje se
stávajícím stavem dobývání a zpracovávání žuly, mechanizaci a strojním vybavením provozovny a
poměrně podrobně uvádí i vliv těžby na životní prostředí v dané lokalitě. Vlastním návrhem, který je
zároveň hlavním vytýčeným cílem, se autor zabývá od kapitoly č.3. Řešení kapitoly je systematické, s
jasným popisem činnosti nutných pro přípravné práce i samotnou těžbu. Vzhledem k tomu, že v
současné době neprobíhá v lomu těžba pomocí některé ze standartních těžebních metod, zaměřil se
autor v této kapitole i na charakteristiku metod těžby bloků, které by bylo možné v lomu nasadit, a
hodnotil jejích pozitiva a negativa ve vztahu ke geologickým poměrům na ložisku, ale i technicko -
ekonomickými možnostmi samotného podniku. Za nejvhodnější zvolil metodu rozpojování pomoci
cevamitu. Jedná se o metodu, která při realizaci vychází hlavně z úložných poměrů, fyzikálních
vlastnosti horniny a praktických zkušenosti. Oceňuji proto přístup autora k jejímu rozpracování
formou tří variant, u kterých propočítával spotřebu cevamitu a celkové náklady na vytěžení ideálního
bloku žuly. Další část kapitoly je věnovaná možnostem opracovávání bloků kamene v závislosti na
jeho velikosti a kvalitě. K vlastnímu návrhu i závěrečnému zhodnocení přistupuje autor velmi
realisticky. Snaží se o zvýšení produkce nenásilným způsobem, za využití stávající mechanizace
provozovny a malou investici do nákupu potřebného zařízení, plynoucího z jeho návrhu na rozšíření
těžby.

Lze konstatovat, že všechny zadané cíle autor v předložené diplomové práci naplnil

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora k řešení diplomové práce byl zodpovědný. Na tématu pracoval průběžně a postup
řešení pravidelně konzultoval s vedoucí práce. V průběhu tvorby prokázal velmi dobré teoretické
znalosti, ale zejména praktické, plynoucí z dlouhodobé praxe v rodinném podniku a výbornou
znalostí jak místních poměrů, tak potřeb firmy. A právě toto předurčovalo studenta k výtečnému
zpracování tématu. Musím bohužel konstatovat, že svůj potenciál nevyužil a i když je práce na velmi
slušné úrovni, očekávala jsem od autora mnohem víc. Nutno ale zohlednit jeho pracovní vytíženost
ve firmě, kde byl v průběhu posledního ročníku trvale zaměstnán.



4. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové stránce je práce zpracovaná bez výrazných nedostatků jak gramatických, tak
stylistických. V oblasti použité terminologie je, až na drobné výjimky, rovněž zpracovaná jasně a
srozumitelně. Autor uvádí citace na použité zdroje jak v oblasti literatury, tak u použitých obrázků.
Menší nedostatky shledávám pouze v občasných překlepech a gramatických chybách a používaní
„prázdných“ slov (tedy, ovšem…), které se do odborného textu nehodí.
Po formální stránce práce odpovídá směrnici děkana HGF a požadavkům na ní kladenými, má ale pár
menších nedostatků:
• na úvodních listech má přesah textu mimo požadované okraje – při vazbě by došlo ke ztrátě
textu
• číslování kapitol v obsahu není totožné s číslováním v samotném textu
• změna velikosti písma v textu kapitoly 2.1
• velikost písma v tabulkách neodpovídá požadavkům směrnice děkana HGF

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Po obsahové stránce považuji práci za slušně zpracovanou a nemám k ní výrazné připomínky. Z
obsahu práce je patrné, že zpracovatel se podrobně zabýval dostupnými podklady, které správně
využil a doplnil vlastním komentářem.
Dotazy k zodpovězení u  obhajoby :
• V práci uvádíte roční těžbu cca 10 m3. Dále v kap.6.1. „… Objem roční těžby vychází z
zaměření lomu převážně na zpracování kamene pro HKV a hlavně UKV, s rozšířením těžby lze
předpokládat nárůst roční těžby, avšak stále v určitých mezích….“ S jakým navýšením by jste v první
fázi rozšiřování těžby počítal?
• U odtěžení volně ležících bloků obvykle tyto bývají na povrchu částečně narušené. Je to tak
i u vás a jak pak řešíte povrchovou úpravu? Jak velký je případný odpad a lze tyto ztráty vyčíslit?
Případně  tento odpad ještě využít?
• Váš podnik se zaměřuje zejména na ušlechtilou kamenickou výrobu. V kapitole č.3 sice
uvádíte i hrubou KV, ale nenalezla jsem v práci její finální produkty. Zajímalo by mě, o jaké se jedná
a zda by  v případě rozšíření těžby  bylo reálné uvažovat o zpracování narušených bloků v rámci
rozšíření hrubé kamenické výroby a jak? (vycházím z kap.5.1.3. Malé bloky)
• Práce je vhodně doplněná řadou obrázků, ale postrádám vlastní grafickou dokumentaci.
Nemáte k dispozici mapu lomu? Nebo například řezy?

6. Jaký je způsob využití práce?
Vzhledem k tomu, že se jedná o téma čistě provozní, které vyplynulo z požadavků technické praxe,
jsou výsledky předložené v diplomové práci  plně využitelné v praxi na dané provozovně.
Publikování práce nedoporučuji.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
V protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů zaslaného systémem THESES na kontrolu na
plagiátorství, došlo v předložené DP  k nulové shodě. Tento fakt hodnotím velmi kladně a svědčí jak
o originalitě práce, tak o správné citaci použitých publikačních zdrojů.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Předloženou diplomovou práci Bc. Oldřicha Jehličky hodnotím kladně a v plném rozsahu jí
doporučuji k obhajobě u SZZ.

velmi dobřeCelkové hodnocení:
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