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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce : Návrh postupů téžby na vápencovém lomu Kotouč Štramberk

v letech 2013 -2017

Jméno a příjmení: Vojtěch Monsport

Prosíme Vás o stručné a rrýstižné odpovědi na následuiící otázky:

1. odpovídá bakalářská práce uvedenému zaďánív plném rozsahu?
Y zaďání bylo studentu uloŽeno navrhnout postupy téžby ve vápencovém lomu na období

5-ti let. Předložená bakalařská práce odpovídá uvedenému zadáni v plném rozsahu včetně roz-
vinutí zásadpro vypracoviíní. Je zřejmé, Že se student sezniímil velmi podrobně s teoretickými
i praktickými problémy lomu Kotouě a následně je uplatnil při řešenizadaného úkolu.

2. Jak hodnotíte předloŽenou bakalařskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotliých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Práce je rozčleněna do devíti kapitol. V prvních pěti student postupně popisuje od historie

lomu Kotouč, přes geologické poměry ložiska ažpo stávající technologii dobývaní' dopravy a
úpravy suroviny včetně odvodnění. V následujících ětyřech kapitoláchje řešeno vlastní zadání
bakalařské práce. Začíná v kapitole 6 specifikací podmínek stanovených při povoloviíní
homické činnosti. Ztěchto podmínek pak vycházi při zpracování návrhu postupů těžby a
vyhodnocení jejich technických, ekonomických a ekologických dopadů v kapitolách 7,8 a 9.
Jednotlivé části na sebe logicky navazljí a zvolená struktura umoŽnila studentovi postupnou
gradaci od zevrubného popisu historie až po vlastní řešení.

3. Zěkladní zhodnocení bakalařské práce:
V práci je navrŽen postup těžby v lomu Kďtouč Štramberk na období 5-ti let. Student

vychazi z současného daného stavu, a to jsou jednak technické náleŽitosti - strojový park,
vlastní technologie dobyvání (včetně trhacích prací), zpracování aÍtprava suroviny, odvodnění
lomu' jednak nutnost dodrŽovat podmínky stanovené při povolovríní HČ při souběŽném
plnění ustanovení zékona č. 44 - Homí zékon a souvisejících bráňských předpisů. Podmínky
velmi komplikují vlastní řešení těŽebních postupů. S dodržením všech těchto velmi



omezujících podmínek se student vyrovnal tim, že dobývan ína současných těžebních etáŽích
rozdělil na několik úseků a navrhuje těžit střídavé v rtuných částech, což unožní plnit
pruběžně bez omezeni těžby stanovené podmínky. Stěžejní část, otvírku I0. etáže, řeší ve
třech variantách a na základě srovnání jejich výhod a neýhod navrhuje variantu c), která se
jevi z hlediska technického i ekonomického jako nejvýhodnější včetně způsobu odvodnění.
Podle mého názorutato práce plně odpovídázásadámpro zpracováníbaka|átřské práce.



4. I iné poznatky, kritické připomínky:
Pozitivně je třeba hodnotit i zapracování poŽadavků zěkona ě. 1l4ll992 o ochraně přírody

a krajiny tykající se podmínek ochrany zvláště chrríněných rostlin a Živočichů v kap. 8, stejně
tak jako popis všech důleŽifých faktoru ovlivňujích způsob otvírky l0. etaŽe v kap.7 .

5. Uveďte' zďa av kteých částech přináší bakalařská práce nové poznatky?
Přínosem předloŽené práce je skloubení požadavků na maximální a hospodárnou ýěžnost

loŽiska při dodržení poŽadavků homických předpisů na dodrŽení bezpeěnosti práce a zajištění
ochrany přírody

6. Jaká je charakteristika výběru avyvŽiti studijních pramenů?
Výběr odpovídá požadavkům urěeného tématu a student při své práci plně vyuŽil uvedené

prameny

7. Hodnocení formální strrínky fiazyková striínka, formální zpracovéní):
Práce je vypracoviína věcným a úspom1ým technickým jazykem a po formální stránce

včetně grafických příloh splňuje požadavky, kladené na bakalářskou práci.

8. Jaký je způsob vpŽití ptáce (publikace, praktické využití)?
Práce vychězí zvelmí specifických podmínek lomu Kotouč a její publikovtíní by mohlo

inspirovat při řešení obdobných problémů v jiných lomech. Závěry této práce budou určitě
vytlžity při řešení problémů dalšího postupu téžby včetně otvírky I0. etáže v naší společnosti.

9'Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalařské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Výborně

Dne 2.5.2012

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.
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