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Název: TĚŽBA A VYUŽITÍ SLÉVÁRENSKÝCH PÍSKŮ V ČESKÉ REPUBLICE 
 
 
I. Cíl práce a jeho naplnění 
 
Diplomová práce se zabývá těžbou a využitím slévárenských písků v ČR. Začíná 
charakteristikou slévárenských písků. Dále popisuje ložiska těchto surovin, těžební 
organizace a významnější slévárenské společnosti v ČR. 
Ke konci jsou uvedeny ekonomické údaje související s těžbou, výrobou a prodejem 
těchto písků v letech 2007 - 2010. Cílem je seznámit nás se sklářskými surovinami a 
zhodnotit ekonomické souvislosti těžby, výroby a prodeje. 
Cíle, stanovené v diplomové práci se autorovi podařilo naplnit. 
 
 
II. Obsahové zpracování a přístup k řešení práce 

Obsahově je práce na průměrné úrovni. Je členěna do pěti hlavních částí. Jednotlivé 
kapitoly na sebe navazují, autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou, 
mohl však některé oblasti popsat více podrobně. 
 
 
III. Formální náležitosti práce a úprava 

K formálním náležitostem práce nemám připomínek. Práce obsahuje několik tabulek 
a obrázků, u nichž jsou uvedeny potřebné náležitosti. Celková úprava včetně 
formálních náležitostí odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 
 
IV. Připomínky k práci 
 
Ekonomické údaje související s těžbou, výrobou a prodejem těchto písků v letech 
2007 – 2010 mohly být uvedeny více podrobně. Tedy celkové náklady, výnosy, 
hospodářský výsledek a rentabilita měly být detailněji prozkoumány a zhodnoceny.   
 
Práce obsahuje několik pravopisných chyb (tyto chyby ovšem nijak nesnižují 
vědeckou kvalitu posuzované diplomové práce). 
 
 
V. Nové poznatky a původnost práce  
 
Diplomová práce mi přinesla nové poznatky o využití slévárenských písků, ale není to 
nic zásadního, co by bylo vhodné publikovat. Původnost práce je věrohodná. 
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VI. Výběr a využití studijních pramenů 
 
Výběr a využití studijních pramenů považuji za dostatečné. Použité studijní prameny 
jsou citovány, citace v textu jsou na místě a všechny citované studijní materiály jsou 
v seznamu literatury. 
 
VII. Závěr 
 
 
Předložená diplomová práce splňuje obsahové i formální nároky na ni kladené. Proto 
doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 
 
 
V Ostravě 14.5.2012 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lukáš Gavlas 


