
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: Mgr. Pavel Veselý
Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Oponenti: Mgr. Pavel Veselý
Téma: Identifikace radiometrických rizik po vyhledávání a těžbě uranu v

krkonošsko - jizerském krystaliniku
Verze ZP: 1
Student: Ing. Ladislav Pašek

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano. Zadání bylo zcela naplněno. Radiometricky byly v terénu proměřeny všechny identifikované
pozůstatky odvalů po průzkumu a těžbě  uranu v zájmové oblasti. Vyhodnoceníradiometrických rizik
bylo následně  provedeno na základě jasně popsané metodiky.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura diplomové práce byla zvolena vhodně. Jednotlivé části práce na sebe  logicky navazují a
vedou k závěrečnému vyhodnocení. Úplnost jednotlivých částí nelze dost dobře hodnotit -
předkládáno je zpracování značně rozsáhlého materiálu a bal - li diplomant limitován počtem stran je
zřejmé, že některé části musely být tomuto limitu podřízeny - to se týká např. kapitoly 4.3, která je
sice úplná, ale zasluhovala by větší podrobnost.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce vhodně  navazuje  na předcházející bakalářskou práci a závěrečným vyhodnocením
shrnuje závažnou problematiku  radiometrických rizik po vyhledávání a těžbě  uranu v plošně velmi
rozsáhlé oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika. Popsány jsou všechny výskyty uranové
mineralizace v předmětné oblasti a uvedeny klíčové údaje o rozfárání a současném stavu.Lokality
jsou velmi vhodně zobrazeny ve schematických mapkách.
Kromě provedeného terenního radiometrického proměření odvalů a následnéhovyhodnocení přináší
diplomová práce také měření a výpočet kubatury zbytkových odvalů 2 metodami se srovnatelnými
výsledky. Výsledek představuje úsilí podložené velmi pracnými etapami (přípravnou, terénní i
vyhodnocovací), jichž se diplomant zhostil velmi úspěšně. Pečlivě, přehledně a formálně velmi
zdařile jsou zpracovány grafické přílohy diplomové práce.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V situačních mapkách je vyznačeno poddolované území. Nenašel jsem zmínku, jakým způsobem
byla tato území vymezena.
Je škoda, že v grafických přílohách nejsou vyznačeny názvy důlních děl a příslušnost měřených
odvalů k nim.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Diplomová práce přináší na základě radiometrických měření nové poznatky o současném stavu
zbytkových odvalů v popisované oblasti. Dále uvádí dosud neznámé údaje o kubatuře odvalů a
umožňuje tak doplnit údaje v celostátní databázi odvalů, vedené ČGS - středisko GEOFOND.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Diplomant prostudoval originální archivní zdroje - zprávy o průzkumu a těžbě uranových rud v
krkonošsko-jizerském krystaliniku z 50. let minulého století. Je nezbytné zmínit, že jde o zprávy
psané v ruském jazyce.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální stránka je poměrně zdařilá. Drobné překlepy a pravopisné chyby nijak nenarušují odborný
obsah. I přes zjevnou  snahu diplomanta dodržet předepsaný rozsah, by práci prospělo uvádění
hlavních kapitol a podkapitol na nové stránce. Zejména je patrné u popisu většiny lokalit, kdy je
geografický popis na jiné straně než situační mapka.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce bude možné využít v doplnění, zpřesnění nebo opravě o pozůstatcích  uranové
hornické činnosti v krkonošsko-jizerském  krystaliniku a následné úpravě projektů likvidace a sanace.
Propkazatelná radiometrická  měření nepochybně poslouží k obraně proti nepodloženým tvrzením o



"zamoření" životního prostředí. Exaktní údaje o radiometrických hodnotách a o  kubaturách
zbytkových odvalů povedou k věcné diskuzi o způsobu definitivního zahlazení následků uranové
hornické činnosti. Doporučuji diplomovou  práci (po předchozí konzultaci s DIAMO,s.p.) poskytnou
pracovníkům KRNAP.
Nové postupy při zajišťování kubatury odvalů doporučuji po úpravě (rozvedení) publikovat v
některém z odborných časopisů a tím přispět k rychlejšímu a ekonomicky méně náročnému
zajišťování kubatur dalších stovek odvalů po rudních surovinách v ČR.

9. Celkové hodnocení práce.
Doporučuji práci k obhajobě, hodnotím ji známkou Výborně.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 15.05.2013 Mgr. Pavel Veselý


