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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá ověřováním a následným rozrušováním pevných poloh v nadloží lomu
ČSA Litvínovská uhelna a.s. Po úvodu a základních geografických, geologických a
hydrogeologických poměrech popisuje diplomant definici pevných poloh, jejich morfologický popis
a zatřídění pevných poloh. Dále jsou popsány a vyhodnoceny geofyzikální metody a metody
karotáže. Dobývací metody včetně rozrušování trhacími prácemi a strojními mechanizmy jsou
popsány stručně. Laboratorní zjišťování vlastností těchto zemin jsou také stručné, mohly být
doloženy prokazatelnými zkušebními protokoly resp. výsledky. Z technicko-ekonomického
vyhodnocení je vidět, že vrty na jádro jsou finančně drahé, diplomant mohl posoudit metodu
ověřování bezjadrovým vrtáním. Trhací práce jsou také popsány velice jednoduše a stručně. V závěru
diplomant uvádí splnění vytýčených několika cílů, vytýčení cílů však v začátku práce chybí.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor konzultoval práci s vedoucím DP,na práci pracoval samostatně.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- chybí vytýčení cílů v úvodu DP
- nabýrací orgány dobývacích strojů jak uvádí autor je nesprávný výraz
- chybí detailnější návrhy modernizace trhacích prací,
- chybí rozbor bezjadrové technologie vrtacích prací pro ověření PP, která je levnější

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková úprava až na menší nedostatky v odborných výrazech je na požadované úrovní, mapová
dokumentace svědčí o znalostech pro tvorbu důlně-měřické dokumentace.

6. Jaký je způsob využití práce?
Může sloužit jako výchozí materiál pro zhuštění vrtného průzkumu a využití bezjadrového vrtání.
Práce může sloužit jako podklad pro další výzkum v oblasti zjišťování pevných a velmi pevných
poloh na lomu ČSA.

7. Celkové hodnocení práce.
Prace splnila zadání, doporučuji k obhajobě.
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