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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání a vybrané téma je zpracováno v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce se týká jedné lokality úložiště Letiště, struktura a návaznost jednotlivých částí práce je velice
vhodně vyřešena, kdy jednotlivé kapitoly na sebe navazují v chronologickém sledu, tak jak byly či
budou realizovány.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce v rozsahu 35 stran dodržuje pravidla a podmínky pro její vypracování. Textové
strany práce jsou velice vhodně doplněny o obrazové, grafické a tabulkové přílohy, které v
jednotlivých částech dokreslují představu o řešené problematice. Student se v této práci zabývá
problematikou zahlazování škod na krajině způsobené báňskou činností a okrajově i problematikou
ukládání vedlejších energetických produktů u společností SD a.s. a ČEZ a.s. V úvodu se student
věnuje stručnému popisu a pasportizaci zájmového území, dále student řeší optimalizaci
nejvýhodnější varianty. Samostatnou problematiku rekultivace skládky Letiště řeší v rozsáhlé
kapitole, která je dále rozdělena na technickou a biologickou část. Tato kapitola systematicky řeší a
popisuje rekultivaci na této lokalitě v chronologicky návazných etapách, v této kapitole jsou uvedeny
velice podrobné technické popisy objektů a technologické postupy, student také v této kapitole uvádí
své poznatky a na jejich základě navrhuje změny. V závěru se student zabývá dopadem těžby na
region a shrnuje posouzení různých variant rekultivace s doplněním o jeho poznatky a změny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práce je zpracována na velmi dobré úrovni, avšak má i pár drobných nedostatků.  Bylo by vhodné
doplnit práci o situační mapu dané lokality ( skládky Letiště), kde budou vidět v práci uvedené a
popsané objekty a plochy. V kapitole 4.2.2. Lesnická rekultivace, tedy v její poslední podkapitole -
Sekání ploch okolo příkopů a komunikací, kde student velice pěkně popisuje návrh na zlepšení
biodiverzity lokality, by bylo vhodné tento návrh uvést v samostatné podkapitole. Dále je práce bez
připomínek.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Bakalářská práce využívá mnoha informací k dané problematice, zabývá se podrobným technickým
popisem a podrobným technologickým postupem jak technické tak biologické části rekultivace, kde u
některých student navrhuje i jiná řešení např. - změna složení konstrukčních vrstev komunikací, -
záměna anorganického hnojiva za organické apod. Tyto poznatky by mohli v provozní části přinést
společnosti SD a.s. zefektivnění rekultivační činnosti jak ve směru kvality tak i ekonomiky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Práce využívá dva druhy studijních pramenů a to internetové servry a odborné publikace či časopisy,
všechny tyto zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

7. Hodnocení formální stránky.
Práce je z pohledu formální stránky bez připomínek, z pohledu jazykové stránky, až na tři vyjímky
také bez připomínek.

8. Jaký je způsob využití práce?
Jak již bylo výše zmíněno práce popisuje podrobné technické popisy a technologické postupy s
návrhem některých změn, které mohou zlepšit výslednou práci ve výrobní složce společnosti SD a.s.



9. Celkové hodnocení práce.
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