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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant práci řešil samostatně a průběžně, byl v pravidelném kontaktu s vedoucím diplomové
práce a s konzultantem.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována dle zásad pro vypracování. Autor zpracoval problematiku
identifikace radiometrických rizik po vyhledávání a těžbě uranu v Krkonošsko-Jizerském
krystaliniku. Cílem práce bylo radiometrické měření na haldách bývalého podniku JD Jáchymov a
zaměření tvaru a objemu předmětných hald v oblastech, ve kterých radiometrické měření neproběhlo
v rámci bakalářské práce. Zvolené téma je aktuální. V rámci projektu Centrum kompetence je
předpokládána revize rudních a uranových ložisek s možností budoucího využití.
Práce je rozdělena do pěti samostatných kapitol (včetně úvodu a závěru), je doplněna 34 obrázky, 3
tabulkami a 24 přílohami. Při řešení student vychází z geologické situace dané oblasti, navázal na
bakalářskou práci (Pašek,L.: Uranová ložiska a rudní výskyty v jizerském krystaliniku a krkonošsko-
jizerském plutonu, část západ-radiometrické měření hald hornických prací a jejich okolí. 2010). Jsou
popsány průzkumné úseky, radiometrická měření odvalů, včetně metodiky hodnocení, problematika
zaměření hald po hornických pracích a použitá měřící zařízení. V závěrečné kapitole student
zpracoval výsledky měření, které prokazují, že žádný z uvedených úseků nepředstavuje možné riziko
pro obyvatele či životní prostředí (2 800 ppm U). Autor prokázal své schopnosti a dostatečné
zkušenosti při řešení zadaného úkolu.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce je vyvážená, byly dodrženy základní body osnovy, jednotlivé části práce na sebe navazují,
práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Návrh byl zpracován v souladu s platnými bezpečnostními
předpisy. V práci jsou zapracovány nové poznatky z oblasti měření a měřících zařízení (např. Leica
Disto A3 v úpravě Disto X, laserové skenování, digitální modelování v programu RIB STRATIS
V14.3).
Uvedený seznam použité literatury je dostatečný pro danou oblast řešení, v textu jsou citovány
odkazy na použitou literaturu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- lze některý z měřených úseku využít k průmyslovému využití uranu?
- je oblast krkonošsko-jizerského krystalinika zcela zmapována?

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je zpracována přehledně s drobnými formálními nedostatky, které nesnižují její kvalitu (např. v
obsahu schází úvod). Obrázky a přílohy vhodně doplňují zpracovaný text a jsou zpracovány kvalitně.

6. Jaký je způsob využití práce?
Zpracovaný návrh lze prakticky využít jako podkladový materiál pro možnost potencionálně
využitelného zásypového materiálu, bez radiologického rizika. Získané informace  lze doporučit k
publikování v odborném časopise.

7. Celkové hodnocení práce.
Práce odpovídá svou úrovní požadavkům na zpracování diplomové práce, proto ji doporučuji k
obhajobě před komisí.
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