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R se zam ením na

Formální spln ní zadání práce:
Bakalá ská práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Cílem bakalá ské práce bylo charakterizovat
geografické aspekty t žby uranu na území R v období po roce 1989 se zam ením na
lokalitu ložiska Rožná. Stanový cíl práce byl spln n.
Obsahová úrove práce:
Práce je p edevším aplika ní studií. Struktura práce je logická, její hlavní cíle jsou zda ile
formulovány a hlavní výsledky jsou výslovn uvedeny a jsou reakcí na stanovené cíle.
P ínosná je zejména ást zabývající analýzou transforma ního období a hodnocení pozice
R na sv tovém trhu s uranem. S ohledem na studijní pobyt na UK v Bratislav je sou ástí
práce také analýza problematiky uranového pr myslu na Slovensku, zejména možnosti
otvírky uranových dol na slovenském území zahrani ními t žebními spole nostmi.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove
práce s disponibilní literaturou je na velmi dobré úrovni. Citace
jsou uvád ny zcela korektn .Trochu problematické je citování Usnesení Vlády R s odkazy
ve form horního indexu (str. 32-34), vhodn jší by bylo ocitovat formou poznámky pod arou
nebo uvést poznámku, že úplné citace jsou v záv ru práce.
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na dobré
úrovni a velmi vhodn dopl uje textovou ást práce. Oce uji pe livé zpracování grafických
p íloh bakalá ské práce. Domnívám se, že n které používané termíny m ly být vysv tleny,
nap . formou poznámky pod arou (nap . spot cena na str. 18).
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Jak m že cena uranu ovlivnit objem jeho zásob (str. 17)?
V p ípad bilancovaných zásob postrádám informaci o lokalit Stráž pod Ralskem i Ose náKotel v Podješt dí.
Zam stnanci o. z. Geam jsou lidé pouze z nejbližšího okolí podniku? Nejsou evidováni
zam stnanci, kte í by m li trvalé bydlišt mimo zájmové území na obr. 12 (nap . geologové i
pracovníci vedení)?
V práci mohly být zmín ny i negativní vlivy lokalizace závodu a problemtika sanací a
rekultivací po t žb .
Jsou srovantelné údaje o t žb
statistických p ehledech)?

a zásobách v citovaných zdrojích (mezinárodních

P íloha . 2 má pravd podobn chybu v názvu, nebo v roce 2007 se na v tšin uvedených
lokalit net žilo.

Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je analytická ást, která se zabývá problematikou t žby uranu
v historickém aspektu, hodnotí sou asný legislativní rámec t žby a prezentuje nejnov jší
studie vzatující se k problematice. Zpracovávané téma umož uje další prohloubení i
pokra ování. Slabé stránky práce nemá.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporu uji k obhajob , p ed obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborn .
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