
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: Ing. Miroslav Kupec
Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Oponenti: Ing. Miroslav Kupec
Téma: Návrhy variant postupů těžby skrývky v nekonsolidovaných skrývkových

řezech
Verze ZP: 1
Student: Bc. František Břečka

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce studenta svým obsahem řeší zadanou problematiku v plném rozsahu zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
V textové, ale i mapové části diplomové práce je zřejmý logický postup vývoje diplomové práce,
včetně zavržení nevhodných způsobů technického řešení a analýzy další posloupnosti možnosti
realizace. Diplomovou práci hodnotím jako komplexní.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Úvodní část část diplomové práce je dostatečně popisná, a to včetně historie lomů LUAS (ČSA) a
OM, historie oblasti dobývacích prostorů a logiky rozvoje, či ukončení těžebních lokalit. Vlastní
obsah technického řešení v sobě obsahuje praktické malosti diplomanta, práce má logický vývoj
řešení, po analýzách dílčích kroků technologických procesů. Ekonomická rozvaha a analýza nákladů
v závěru diplomové práce je zcela správná, neboť těžba rýpadla KU 800 ve zvodnělých a silně
lepivých materiálech nedokáže udržet hodinový výkon technologie nad 1000 m3/hod,   ale i časové
využití technologického celku rapidně klesá. Zcela se ztotožňuji s názorem diplomanta odtěžit
zvodnělé části předpolí řezu před postupem TC 2 diskontinuelní technologií, tedy rýpadly a
automobilovou přepravou.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Diplomová práce působí velmi odborně, z posloupnosti řešení vnímám praktické zkušenosti
diplomanta.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Diskontinuelní technologie, tedy rýpadla a autodoprava, byla zatím využívána jako pomocná
mechanizace, zde je však součástí těžební technologie, s potřebou zapracování do plánovacích map.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Z pohledu zpracovávané problematiky dostatečná.

7. Hodnocení formální stránky.
Hodnotím bez připomínek.

8. Jaký je způsob využití práce?
Diplomová práce je využitelná pro zapracování do důlních plánovacích map LUAS.

9. Celkové hodnocení práce.
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