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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cíle práce a hypotézy X      

2 Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí  X     

3 Struktura práce a postup řešení  X     

4 Použité metody  X     

5 Práce s odborným jazykem    X   

6 Úroveň formálního zpracování práce    X   

7 Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy X      

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití   X    

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce řeší stále aktuální téma pro stát, region i obec. Cíl práce je formulován v 

kapitole 5, bod 5.1 správně a respektuje zadání diplomové práce. Použité metody, matice a 

dotazníkové šetření, pro zpracování jsou adekvátně a správně aplikovány. U dotazníkového 

šetření v bodu 6.7 však autor neformuloval jeho celkové vyhodnocení, dílčí vyhodnocení je 

v bodu 7.3. Struktura práce vytváří předpoklad pro naplnění tématu a cíle práce. Zadání práce 

je dodrženo. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou východiskem právní 

předpisy v oblasti odpadového hospodářství. V kapitole 2 je uveden plán odpadového 

hospodářství a podíl jednotlivých subjektů na jeho realizaci. V bodu 2.3 však chybí uvedení 

zdroje u části a) a b). Zdroj je možné spatřovat v části c), že se vztahuje i na části předchozí. 

V kapitole 3 jsou uvedeny základní pojmy řešené oblasti. V bodu 3.1 jsou uvedeny základní 

pojmy, ale nejsou uvedeny formou citace, což je chyba autora. Kapitola 4 prezentuje správně 

základní rizika nakládání s odpady. Zpracované dílčí závěry na koncích jednotlivých kapitol 
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jsou málo výstižné. V praktické části práce je stručně popsána problematika odpadového 

hospodářství, odpadů v Moravskoslezském kraji a obci Horní Suchá. Je představena firma 

DEPOS, která řeší pro obec Horní Suchá problematiku odpadů a provozuje skládku na jejím 

území. Výstupy z použitých metod nejsou následně zpracovány, bod 6.3, z Tabulky 6. Totéž 

chybí v bodu 6.5, z Tabulky 7. Závěry jsou částečně zpracovány v bodu 6.6, odkazy na 

zpracované matice jsou však nekonkrétní. Návrhy v kapitole 7 jsou formulovány logicky a 

jsou reálné. 

Zdroje pro zpracování práce jsou aktuální, jsou však využity převážně elektronické zdroje, 

zahraniční zdroje absentují. Norma 690–3 je převážně dodržena. V práci je uvedeno množství 

vlastních obrázků a grafů, které autor použil k dokumentování řešené problematiky. Formální 

úprava práce je na dostatečné úrovni. Vyskytují se gramaticky špatné napsané měsíce, bod 

1.1, nezavedení zkratek v textu práce a jejich používání, tabulka rozdělaná na dvě strany bez 

uvedení hlavičky tabulky na následující straně. 

 

Práce studenta v průběhu zpracování bakalářské práce byla minimální. Nebyl dosti aktivní. 

Nedodržoval termíny z harmonogramu zpracování práce. Až v úplném závěru se snažil práci 

dokončit pod tlakem času. To se negativně projevilo na kvalitě zpracování práce. Prokázal 

schopnost práce se zdroji. V závěru zpracování a dokončování práce zapracovával některá 

doporučení od vedoucího práce. Kvalita jeho práce je na dobré úrovni. Prokázal základní 

schopnosti řešit zadané téma práce.  

  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Kontrola plagiátorství: 

Práce byla posouzena, je původní, nejedná se o plagiát, podobné dokumenty 11 %. Shodný 

text je ozdrojován, nebo se shoduje v označení zákonů, vyhlášek a několika bodech osnovy 

diplomové práce. 

 

Otázky k obhajobě diplomové práce: 

1. Lze očekávat, že budou formulované návrhy realizovány v praxi? 

2. Jaké poznatky, získané při zpracování práce, budete uplatňovat ve Vaší další práci? 

 

 

 

Klasifikace vedoucího diplomové práce:  C - dobře 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 24. 5. 2019 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího diplomové práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


