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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce řeší problematiku přípravy území pro umožnění dalšího postupu lomu Vršany.
Práce odpovídá zadání, téma je zpracováno na výbornou.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Kapitoly diplomové práce na sebe logicky navazují. Ke struktuře práce nemám žádných připomínek.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce se zabývá problematikou přípravy území pro další těžbu lomu Vršany, při které je vyvolána
potřeba realizace přeložek IS HK. Autorka velice správně popisuje obecné báňsko-technické
podmínky i další souvislosti, které osvětlují problematiku HČ v celé své šíři. Ve svých návrzích
technologie pro odtěžení prostoru u Saxonie a souvisejících variant dopravních tras porovnává možné
varianty přípravy území. V závěru práce doporučuje výběr trasy a zvolenou technologii. Z DP je
zřejmé, že autorka pochopila problematiku přípravy území, včetně střetů zájmů i postupu výběru
diskontinuální těžební technologie.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
a) Název DP "v lokalitě Saxonie" neodpovídá místním podmínkám.
b) Zásadním nedostatkem této DP se mi jeví kap. 6.7 Zhodnocení nákladů. Z praxe je známé, že
žádná těžební společnost neumožní diplomantovi použít jakákoliv ekonomická data. Z tohoto důvodu
je tato kapitola (jež vychází ze zásad pro vypracování DP) velice zavádějící, a to i přesto, že se
autorka snažila pojmout alespoň základní parametry pro porovnání, byť jedny z nejdůležitějších
neměla k dispozici. Proto je tato část velice obecná a ke škodě celkové práce.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Výsledky (vyjma zhodnocení nákladů), které jsou uvedeny v diplomové práci, přináší informace pro
vedení Vršanské uhelné a.s. o tom, jak postupovat při plánování časově blízké těžby v prostoru u
Saxonie.  Přínosem je i popsání možností variantních tras,včetně vyhodnocení navržené technologie.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
K tématu diplomové práce existuje několik podkladů. K výběru a využití studijních pramenů nemám
žádné připomínky. Část práce čerpá logicky z materiálů Vršanské uhelné a.s. a Báňských projektů
Teplice a.s.

7. Hodnocení formální stránky.
K formální stránce nemám zásadních připomínek.

8. Jaký je způsob využití práce?
Diplomová práce si dává za cíl popsat možné způsoby a řešení přípravy území u Saxonie. S ohledem
na skutečnost, že uvedené je vhled zvenčí, je tato práce přínosným materiálem pro vedení Vršanské
uhelné a.s.

9. Celkové hodnocení práce.
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