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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: 

Téma bakalářské práce: Návrh hydrické rekultivace na Dolu Nástup Tušimice 

Jméno a příjmení :Karel Tax 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: . 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Předložená bakalářská práce ve svém rozsahu respektuje zadání a její obsah je v souladu 
se zadanou osnovou. Je patrné, že zadané téma bylo dobře pochopené a k jeho zpracování 
byl věnován potřebný čas. 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 
částí práce, případně jejich úplnosti? 
V bakalářské práci jsou dobře navázané jednotlivé části. Autor v ní popsal podrobně 
počátky, způsob a následné zahlazeni těžby pomocí rekultivace. Pak se soustředil na 
vlastní téma,týkající se hydrických rekultivací na DNT, kde nejdříve seznámil způsoby 
hydrických rekultivací až po realizaci budoucího jezera Libouš na DNT. 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
Je znát, že autor má kladný vztah ke krajině postižené důlní činností. Kladně hodnotím 
popsání způsobu jednotlivých rekultivací, zejména popis hydrických rekultivací. 
Dále velice dobře popsal klimatické poměry, zéjména množství srážek v této oblasti, který 
doplnil grafem. Z práce je patrné, že autor je dobře seznámen s realizací hydrických 
rekultivací. 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Celkově hodnotím předloženou práci velice kladně. Pouze mám tyto připomínky a to, že 
přebytečná ornice není navážena po celém revíru, ale je ukládána na deponie.Dále si 

myslím, že by v práci mohlo být víc fotografii z hydrických rekultivací. 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
Poznatek spatřuji v tom, že v bakalářské práci je navrženo, jak by měla být připravena 
plocha pro napouštění vody do budoucího jezera. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Byl použit vhodný studijní materiál. 

7. Hodnocení formální stránky Gazyková stránka, fmmální zpracování): 
V bakalářské práci je využívána správná odborná terminologie. Formální zpracování je 
dobré. 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Tuto práci lze využít jako podklad pro publikaci. 

9. Práci hodnotím: 
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
Bakalářskou práci hodnotím velmi dobře. 

Dne 25.04.2013 
Podpis oponenta 

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


