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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Študentka spracovala aktuálnu tému odpadového hospodárstva v anglickom jazyku.
Analyzuje najmä dva hlavné dokumenty: „The Solid Waste Management Strategy 2009“ a
„The Waste Management Strategy Plan for the Maltese Islands 2014 – 2020“. Zpracovanie
teoretetickej časti bakalárskej práce považujem za výborné. Kladne hodnotím najmä logickú
štruktúru jednotlivých kapitol. Literárna rešerš spracovaná študentkou je veľmi kvalitná
a predstavuje hodnotný základ pre praktickú časť bakalárskej práce. Analýza hlavných tokov
odpadov je spracovaná detailne. Študentka vhodným spôsobom analyzuje účinok smerníc EU
vo vzťahu k ostrovnému štátu - Malte. Kritické zhodnotenie úrovne zapracovania týchto
smerníc vo vzťahu k hlavným tokom odpadov považujem za najväčší prínos predkladananej
bakalárskej práce.
Bakalársku prácu hodnotím ako výbornú a odporúčam ju k ústnej obhajobe.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Aké sú hlavné rizikové faktory spojené s nakladaním s odpadmi na Malte? Porovnajte
ich s rizikovýmy faktormi v Českej republike.
2. V tab. 5 – „Local Councils Waste Disposal and Management“ (str. 35) uvádzate
značné prekročenie „Target Average“ u oblasti St. Pauls Bay. Aké sú, podľa Vášho
názoru, jeho príčiny?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: ………A - výborně….........................
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