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Posudek vedoucího diplomové práce, kterou vypracoval 

pan Bc. Michal Kubiczek na téma: 
 

Těžba a využití slévárenských písků v České republice 
 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Práce, zvláště její popisná část, (kap. 2, 3, 4 a 5) je z velké části sestavena ze zdrojů, ale 

v přiměřené odbornosti a kvalitě. Kapitola 6. Ekonomické souvislosti těžby, výroby a 

prodeje by měla být stěžejní částí práce. V přehledu nákladů student správně konstatuje 

vysoký podíl služeb, neuvádí příčinu, pravděpodobně některé činnosti jsou poskytovány 

dodavatelsky, ale které? Student mohl velmi snadno vypočíst strukturu nákladů. 

V přehledu výnosů student uvádí změnu mezi roky 2007 a 2008, také mezi roky 2009 a 

2010, velmi výrazný pokles z roku 2008 na 2009 neuvádí, ani nekomentuje. Student 

vypočetl rentabilitu nákladů i výnosů. Mohl však vypočíst i ukazatele finanční stability a 

likvidity, případně další. 
2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? (Pracoval samostatně? Byl v 

pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně?) 

Práci student řešil samostatně. První část práce jsem dostal kolem 4. dubna 2012, téměř 

celou práci pak 24. dubna 2012. Na realizaci všech připomínek vedoucího už studentovi 

nezbyl dostatek času.  
3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění všech 

zadaných úkolů.) 

Práce zadání odpovídá v plném rozsahu. 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Na řadě míst student neuvedl zdroj údajů, což považuji za vážný nedostatek. S ohledem na 

omezenou dobu konzultací s vedoucím práce, student nedotáhl kapitolu 6 do kvality, 

kterou bych mohl lépe oklasifikovat. 
5. Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku a formální zpracování.) 

Jazykově velmi dobrá práce. Způsob citování, pokud je uvedeno, je v pořádku, některé 

tituly použité literatury nejsou citovány. Při čtení jsem objevil jen málo překlepů 

v pravopisu, i v interpunkci. 

 
6. Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 

využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

Práce přináší úplný přehled hlavních těžařů slévárenských písků v ČR. U obhajoby by 

student měl vysvětlit, proč se nepodařilo osvětlit spotřebu slévárenských písků a toky od 

těžařů do sléváren. 

 
7. Celkové hodnocení práce. (Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k 

obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
uveďte na jiném místě.) 

 

Práci považuji za dobrou, doporučuji k obhajobě 
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