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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce formální, tak
obsahové. Diplomová práce řeší konkrétní problém v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou patřící
společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Konkrétním úkolem bylo zhodnocení vlivu
technologických změn při primárním drcení kamene na technologickou dopravu. Práce má vysokou
úroveň zpracování a je řešena tvůrčím způsobem.
Diplomová práce je dobře strukturovaná. Její jednotlivé části na sebe logicky navazují. Po úvodní
kapitole následují teoretická východiska práce, kde je naznačen postup řešení diplomové práce a
čtenář se ve stručnosti seznámí s procesem exploatace nerostných surovin lomovým způsobem.  Třetí
kapitola uzavírá popisnou část práce. Popis se již zaměřuje na vybranou těžební lokalitu a na
technologii, která je v předmětném kamenolomu při těžbě uplatňována. Za stěžejní a zcela nosné
kapitoly lze považovat kapitolu čtvrtou a pátou, ve které se diplomantka věnuje zadanému úkolu.
Nejprve jsou v kapitole čtvrté popsány možné varianty řešení technologické dopravy reagující na
technologické změny v primárním drcení. Nejedná se zde však pouze o slovní popis, v rámci kapitoly
řeší diplomantka dopravní cykly technologických vozidel a stanovení jejich optimálního počtu s
ohledem na kapacitní možnosti primárního drcení. V páté kapitole je pak provedeno ekonomické
zhodnocení navržených změn. Poslední šestá kapitola je již závěrečným shrnutím celé diplomové
práce.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomantka zpracovávala téma velmi svědomitě. Na tématu pracovala průběžně a samostatně. Svůj
postup řešení diplomové práce pravidelně konzultovala.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Úkol, který byl diplomantce vytýčen v zadání práce, byl beze zbytku splněn.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Vedoucí práce vyzdvihuje tvůrčí přístup diplomantky, se kterým přistupovala ke zpracování tématu.
Oceňuji také to, že diplomantka si vybrala nelehké téma, neboť hledání řešení bylo spojeno s řadou
výpočtů a vyžadovalo nejen uplatnění ekonomických znalostí, ale také technologické znalosti z
oblasti těžby stavebního kamene.
Zvolený postup řešení daného problému byl naprosto korektní. Rovněž tak výsledky, ke kterým
diplomantka dospívá, jsou správné.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je zpracována na velmi vysoké úrovni. Vlastní textová část práce je rozdělena do
šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Součástí práce jsou také tři přílohy. V práci citované relevantní
zdroje jsou uváděny dle příslušné normy. Text vhodně doplňují názorné obrázky, tabulky a grafy,
které zvyšují vypovídací schopnost práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomová práce je využitelná managementem těžební společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce ve svém zpracování obsahuje patřičnou teoretickou úroveň. Při celkovém
hodnocení lze konstatovat, že autorka projevila schopnost samostatné práce a uplatnila teoretické
znalosti v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.
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