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Téma bakalářské práce: Nakládání s odpady v obci Valašské Meziříčí 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce X      

3 Teoretická část práce X      

4 Praktická část práce X      

5 Formální úprava práce  X     

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

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Bakalářská práce (dále jen „BP“) s názvem „Nakládání s odpady v obci Valašské Meziříčí“ je 

zpracována v rozsahu 7 kapitol na 66 stranách. Práce je vhodně doplněna obrázky (16), 

tabulkami (16), grafem a přílohami (8). 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části (str. 12 – 30) autor BP řeší 

teoreticky s využitím dostupných zdrojů problematiku odpadového hospodářství a hierarchii 

nakládání s odpady.  

V praktické části BP (str. 32 - 64) její autor provádí posouzení současného stavu nakládání 

s odpady ve Valašském Meziříčí, dále se zabývá problematikou mapování sběrných nádob 

v daném městě s využitím softwaru Quantum GIS a návrhy na zkvalitnění systému 

odpadového hospodářství. 

Autor BP ve své práci aplikoval metodu SWOT analýzy, lze konstatovat, že byla aplikována 

správně a úplně (str. 46 -51). 
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Teoretická i praktická část BP je zpracována v souladu se zadáním a s cíli, které si vytýčil 

autor BP. 

Bakalářská práce je po stránce formální a gramatické zpracována na velmi dobré úrovni. 

Formálních chyb BP obsahuje minimum. K nejvýznamnějším lze zařadit např. nevhodný 

začátek podkapitol (str. 26 – 2x, str. 27), chybějící odkazy v textu BP na obrázky (str. 32, 35, 

40 atd.) a na graf 1 (str. 33). Dále je zbytečné členění 5. kapitoly na podkapitolu 5.1 (str. 33), 

když není podkapitola 5.2. 

Autor BP při zpracování své práce použil nadprůměrný počet zdrojů (47), za pozitivní 

považuji použití i několika zahraničních zdrojů. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1) Proč jste ve své práci neuvedl v tabulce 7 údaje za roky 2016 až 2018? 

2) Vysvětlete větu ... Poté byla provedena SWOT analýza, díky které byly vyhodnoceny 

nejrizikovější oblasti… (str. 65) s důrazem na to slovo nejrizikovější. 

3) Proč jste ve své práci nepoužil nějakou metodu analýzy rizik? 

4) Jakou finanční zátěž pro město představuje Váš návrh uvedený na str. 63? 

5) Jaký je váš názor na termíny odvozu bioodpadů ve Valašském Meziříčí (v tabulce 

na str. 39 jej neuvádíte)? 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  A – výborně 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 29. 5. 2019 

 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

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

 


