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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Bakalář práci řešil samostatně, v pravidelném kontaktu s vedoucím bakalářské práce a konzultantem
byl až na vyzvání vedoucího práce, do této doby nejevil žádnou aktivitu.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce je zpracována dle zásad pro vypracování. Autor řešil problematiku využití plochy
Sušanských rybníků v souvislosti s hornickou činností (odkaliště). Cílem práce bylo přiblížit
dobývací metody těžby kalů ze sedimentárních nádrží, včetně používaného zařízení a doporučit
možnosti rekultivace a využití území po těžbě. Práce je rozdělena do čtyř samostatných kapitol
(včetně úvodu a závěru), je doplněna 12 obrázky, 4 tabulkami a 3 přílohami. Autor prokázal své
schopnosti a zkušenosti při řešení zadaného úkolu.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Byly dodrženy základní body osnovy, jednotlivé části práce na sebe navazují, práce odpovídá zadání
v plném rozsahu. Návrh byl zpracován v souladu s platnými předpisy.
Uvedený seznam použité literatury je dostatečný pro danou oblast řešení, v textu jsou citovány
odkazy na použitou literaturu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- Který z uvedených způsobů těžby je pro Sušanské rybníky nejekonomičtější?
- Jak souvisí kapitola 2.6 Energetická koncepce se zadáním bakalářské práce?

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je zpracována přehledně s drobnými formálními nedostatky. Obrázky a přílohy vhodně
doplňují zpracovaný text.

6. Jaký je způsob využití práce?
Bakalářskou práci lze prakticky využít jako podkladový materiál pro rozhodnutí o způsobu
rekultivace dotčeného území.

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