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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce byla zaměřena na využití materiálu hlušinového odvalu dolu Barbora, vzniklého při
těžbě uranových rud pro výrobu drceného kameniva. Téma zadání bylo v bakalářské práci
zpracováno podrobně a dostatečně vyčerpávajícím způsobem.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Bakalářská práce je přehledně sestavena, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Práce je psána
přehledně, jasně a stručně, ale tak, že nejsou vynechány žádná důležitá fakta. Bonusem je zjevně
přítomný vhled z každodenní těžební praxe a dobrá znalost úpravárenské technologie pro výrobu
drceného kameniva.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Jak již bylo v předchozích bodech zmíněno, práce pojednává zadané téma v plném rozsahu. Jsou zde
popsány všechny dílčí kroky potřebné pro zahájení těžby a zpracování hlušinového odvalu. Detailní
pozornost je logicky především věnována monitoringu a způsobu vyhodnocení zpracovávaného
materiálu z pohledu radiační ochrany, neboť zájmový hlušinový odval je kontaminován přítomností
zbytků radioaktivních rud. Velká pozornost je věnována praktickému řešení monitoringu těženého a
zpracovávaného materiálu a provázaností technologických prvků radiační ochrany s technologickou
linkou pro výrobu jednotlivých frakcí drceného kameniva. Významným ověřením závěrů bakalářské
práce je skutečnost, že uvedená technologie výroby drceného kameniva včetně monitoringu a
technologických opatření v rámci radiační ochrany je úspěšně používána pro těžbu odvalu a výrobu
drceného kameniva výborné jakosti.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
• detailnější rozepsání provozní dokumentace (kap. 2.6.3.) zejména ve vztahu ke specifickým
požadavkům radiační ochrany
• vysvětlení vztahu jednotek ve kterých je měřeno přístrojem v rámci monitoringu – μSv.hod-
1 a jednotky uváděné jako limitní pro kamenivo mimo obytnou zástavbu (str. 26) Bq.kg-1
• přesnější uvedení kvalitativních parametrů produkovaných frakcí kameniva certifikovaného
dle normy ČSN EN 13242+A1

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Autor samostatně zpracoval systém monitoringu těžené suroviny z pohledu radiační ochrany a
navrhnul vhodné technologické schéma pro úpravu těženého kameniva včetně umístění
technologického uzlu pro splnění požadavků radiační ochrany (SUJB) tak, aby bylo surovinu možno
ekonomicky zpracovávat na standardní třídy drceného kameniva. Dle dostupných informací poprvé v
těžební praxi úspěšně navrhnul použití přístroje Rados RDS 30 pro monitoring těženého materiálu při
využívání hlušinových odvalů po těžbě radioaktivních rud.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny plně postačovaly pro zpracování zadaného tématu, jejich využití je v dostatečné
míře prokázáno citacemi v textu.

7. Hodnocení formální stránky.
Práce je po formální stránce zpracována přehledně a srozumitelně. Drobnou výtku lze učinit  kvůli
občasnému používání hovorových výrazů v textu – např. „popasovat se s…. (str. 15) apod.

8. Jaký je způsob využití práce?
Práce a její závěry byly a jsou využívány v těžební praxi při těžbě odvalu dolu Barbora a platnost
závěrů, vhodnost navrhovaných technologických řešení pří úpravě i radiačním monitoringu byla v



každodenní těžební praxi na provozovně plně osvědčena.

9. Celkové hodnocení práce.
Z obsahu i závěrů práce je zřejmé, že znalosti autora o praktických potřebách každodenní těžební
praxe, odborná teoretická průprava i schopnost formulovat jednotlivé problémy a navrhovat jejich
praktická řešení v těžební praxi jsou na velmi dobré úrovni. Přes určité výtky formálního rázu
doporučuji práci obhájit v plném rozsahu a navrhuji známku výborně.

K případné rozpravě mám následující otázky:

1) Nakolik ovlivňuje dobře prováděný monitoring úrovně radioaktivity na těžebním řezu
ekonomiku provozu?
2) Jaká je nezbytná provozní dokumentace při těžbě kameniva na provozovně odval Barbora?
3) Do jaké jakostní třídy podle ČSN EN 1342 byly certifikovány jednotlivé frakce vyráběného
drceného kameniva?

výborněCelkové hodnocení:
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