
Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 

obor 2102R001 Ekonomika řízení v oblasti surovin, bakalářské studium Ostrava 

 

Posudek vedoucího závěrečné práce bakalářského studia 

kterou vypracoval pan Tomáš Martínek na téma: 

 

Těžba surovin pro cihlářskou výrobu a výroba cihlářských 

výrobků na Moravě 
 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 
Práce je sestavená z více zdrojů, jejich seznam je poněkud chaotický. Kapitola 2., 3., a 
4. Jsou vcelku vydařeným popisem cihlářských surovin, hlavních Moravských ložisek, 
těžařů a výrobců cihlářských výrobků. Uvádět těžaře suroviny odděleně od navazující 
výroby mi připadá poněkud nesystémové. Popis technologického postupu těžby je 
vcelku zdařilý, student však neuvedl, odkud čerpal. V páté kapitole Ekonomické 
souvislosti těžby, výroby a prodeje student popisuje technologii zpracování cihlářské 
suroviny, v závěru kapitoly uvádí sice několik technicko-ekonomických ukazatelů 
vybrané cihelny Polom a velké firmy Tondach, chybí však porovnání a zhodnocení. 
Vlastní hodnocení ekonomiky chybí. 
 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? (Pracoval samostatně? 
Byl v pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně?) 
Podklady student dle doporučení vedoucího vyhledal samostatně. Práci několikrát po 
dílčích částech konzultoval, a doplňoval.  
 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění 
všech zadaných úkolů.) 
Zadání práce student více méně splnil v plném rozsahu, s výhradami viz. bod 1 
posudku. 
 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 
Seznam zdrojů neodpovídá směrnici děkana HGF. V páté kapitole chybí minimálně 
výpočet poměrových ukazatelů: ukazatelů rentability, ziskovosti, finanční stability a 
likvidity firmy, případně vlastní výpočet provozních nákladů. 
 

5. Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku a formální zpracování.) 
Jazyková stránka je na dobré úrovni, mimo citace je vyjadřování poněkud nezvyklé. 
V práci je řada překlepů. V několika případech student neuvedl zdroj textů. 
 

6. Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 
využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?) 
Bakalářská práce nepřináší nové poznatky, které by si zasluhovaly publikování. 
 

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 hodnotím jako dobrou, práci doporučuji k obhajobě 
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