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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce formální, tak
obsahové. Zvolené téma a cíle práce, kterým je ekonomické zhodnocení těžby doprovodných surovin
v těžebním podniku Severočeské doly, a. s., Doly Bílina odhad perspektivy jejich těžby, přímo vybízí
k praktickému uplatnění znalostí získaných během studia oboru, který se na předmětnou
problematiku přímo zaměřuje.  Zpracování diplomové práce je na dobré úrovni.
Diplomová práce je dobře strukturovaná. Její jednotlivé části na sebe logicky navazují. Na úvodní
kapitolu navazuje obsáhlejší druhá kapitola seznamující s exploatací doprovodných surovin ve
zvoleném těžebním podniku. Kapitola se věnuje též geologickým aspektům zájmové těžební lokality.
Kapitola přehledným způsobem seznamuje s jednotlivými doprovodnými surovinami. Jedná se o
keramické jíly, porcelanity, jíly, oxyhumolity a písky. Těžiště práce však spočívá v kapitole třetí,
která se zabývá ekonomickým zhodnocením těžby doprovodných surovin. Návrhy a doporučení
předchází závěrečné kapitole, která stručně shrnuje celou diplomovou práci.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval průběžně a samostatně. Svůj postup zpracování diplomant pravidelně konzultoval se
svým vedoucím.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce zhodnocuje těžbu doprovodných surovin a nastiňuje perspektivy jejich exploatace.
Cíle práce tak byly beze zbytku splněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Student  se musel vyrovnat s variantním řešením těžby těchto surovin, zejména se skutečností, že celá
těžba nebo její část může být zajišťována přímo odběrateli. Řešení nalezl v tom, že hodnocení
uvažovaných variant provádí nikoliv na základě hospodářského výsledku, ale na podkladě výdajů
odběratelů a příjmů těžebního podniku Severočeské doly, a. s., Doly Bílina. Závěry, ke kterým
diplomant dospívá, jsou správné.
Je škoda, že návrhy a doporučení diplomant více nepropracoval. Lze je proto chápat pouze jako
východiska pro další diskusi a analytickou práci.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je tvořena pěti kapitolami včetně úvodu a závěru. Vlastní textovou část doplňuje
deset příloh. Práce je zpracována na dobré úrovni, uváděné citace jsou dle příslušné normy. Názorné
obrázky, tabulky a grafy vhodně doplňují vlastní text a zvyšují tak vypovídací schopnost práce.
Diplomant se však nevyvaroval určitých formálních pochybení při číslování vztahů. Zvolený způsob
je nesprávný a ztěžuje orientaci.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomová práce je využitelná těžební organizací jako východisko diskuse týkající se perspektiv
těžby doprovodných surovin v zájmové lokalitě.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce ve svém zpracování obsahuje patřičnou teoretickou úroveň. Při celkovém
hodnocení lze konstatovat, že autor projevil schopnost samostatné práce a uplatnil teoretické znalosti
v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.
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