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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant pracoval v podstatě samostatně. Závěrečnou práci začal diplomant konzultovat cca měsíc
před odevzdáním. Vedoucí práce nemůže proto posoudit, zda diplomant pracoval průběžně.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce formální, tak
obsahové. Diplomová práce se zabývá problematikou trhacích prací v podmínkách kamenolomu
Jakubčovice, přičemž cílem závěrečné práce bylo tyto práce ekonomicky zhodnotit a navrhnut
doporučení k jejich zefektivnění.
Práce má převážně popisný charakter, což snižuje její úroveň. Struktura závěrečné práce je logická,
jednotlivé části na sebe navazují.
Úvod práce se věnuje obecným východiskům exploatace nerostných surovin. Stručně je naznačen
vývoji hornictví v ČR po roce 1989. Diplomant rovněž seznamuje se základními fázemi osvojení si
nerostných surovin. Druhá kapitola představuje kamenolom v Jakubčovicích nad Odrou. Kromě
stručné historie kamenolomu, je pozornost zaměřena na charakteristiku ložiska a vývoj těžby
stavebního kamene. Popisnou část práce uzavírá kapitola třetí, ve které diplomant seznamuje se
současným prováděním trhacích prací na dané lokalitě. Čtvrtá kapitola se již více tvůrčím způsobem
věnuje tématu. Jsou zde uvedeny čtyři návrhy mající zlepšit efektivitu provádění trhacích prací.
Ekonomické zhodnocení uvedených návrhů je již obsahem kapitoly páté, které je provedeno v
podstatě na bázi nákladů, resp. jednicových nákladů. U prvního návrhu, kterým je koupě nového
softwaru pro projekční činnosti, je počítána návratnost této investice. Závěrečné shrnutí práce přináší
poslední šestá kapitola.

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

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kladně hodnotím, že diplomant provedl ekonomické hodnocení uvedených návrhů pomocí
tabulkového kalkulátoru. Je však škoda, že diplomant dostatečně nevyužil možností, které tabulkový
kalkulátor nabízí a nevytvořil funkční ekonomický model, který by mohl být podpůrným nástrojem
magementu těžebního podniku.
Závěry, ke kterým diplomant dospívá, jsou však správné.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomant se neoprostil řady formálních chyb a nedostatků. Například  v úvodní kapitole se objevuje
dvakrát název kapitoly, první odstavec není formátován do bloku. Závažnějším nedostatkem je však
absence vztahů (1), (6).
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 autor projevil schopnost samostatné práce a uplatnil teoretické znalosti
v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.
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