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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Jana PAVLÍČKOVÁ 

Téma diplomové práce:  Ekonomická analýza zemních strojů používaných v důlně 

doplňkové mechanizaci na Severočeských dolech – Doly 

Nástup Tušimice 

Studijní obor:    Komerční inženýrství v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do osmi kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit náklady na pořízení a provoz jednotlivých strojů, a 

to dle typu a dle dodavatele v rámci jednotlivých kategorií důlně doplňkové mechanizace.  

V první části diplomové práce studentka stručně charakterizovala povrchovou těžbu 

hnědého uhlí v akciové společnosti Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice. 

Stěžejními kapitolami diplomové práce – praktické části práce – je kapitola třetí až 

kapitola sedmá. V třetí kapitole práce studentka stručně vymezila používané prostředky 

důlně doplňkové mechanizace na Dolech Nástup Tušimice a také vymezila vstupní údaje 

nutné pro zpracování diplomové práce. 

V páté a šesté kapitole studentka pomocí multikriteriální analýzy zhodnotila náklady a 

výkony jednotlivých strojů, a to dle jednotlivých kategorií strojů. Na základě provedené 

multikriteriální analýzy pak studentka definovala, které stroje je vhodné či nevhodné 

pořizovat pro další období. 

Diplomová práce je doplněna 1 přílohou obsahující vstupní data a výpočty. 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala diplomovou práci samostatně, zpracování diplomové práce 

pravidelně konzultovala s vedoucí diplomové práce. Studentka prokázala schopnost 

samostatně řešit zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce nebyly v diplomové práci shledány žádné nedostatky. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotaz: 

 Bude Vaše práce využita vedením společnosti? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Práce splňuje veškeré 

formální náležitosti.  

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je důležitým podkladovým materiálem pro vedení akciové společnosti 

Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice. 

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou  

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 17. května 2013 


