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Téma bakalářské práce: Management starých ekologických zátěží 

 

 

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: 

 

Studentka se měla ve své práci věnovat managementu starých ekologický zátěží, a to se 

zaměřením na akciovou společnost COLORLAK v nedalekém Starém Městě. Autorka 

probrala období jen za posledních dvacet let, od roku 1994. Před rokem 1990 nebyla „ochrana 

životního prostředí na vysoké úrovni“, jak píše v Úvodu. V těch letech totiž nebyla ochrana 

životního prostředí téměř žádná. Socialistické Československo preferovalo pouze těžbu a 

rozvoj průmyslu na úkor lidí a přírody a krajiny. 

Na straně 49 je doporučení, že „by bylo vhodné pokusit se výrobu nebo její část převést na 

ekologicky šetrnější produkty.“ V dnešní době však nejde pouze o vhodnost, ale přímo o 

nutnost přecházet na ekologicky šetrnější produkty, jak píšete. Nejde například jen o přechod 

na barvy vodou ředitelné, byť je to velmi záslužné, ale i o další nezbytné kroky. Zatímní 

hrozba nebezpečnými látkami je v mnoha případech u této konkrétní výroby stále vysoká. A 

netýká se to jen blízkého okolí v dané části Starého Města. Firma by měla být v tomto směru 

ještě aktivnější. 
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Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Předmětem v práci zmíněné smlouvy s Fondem národního majetku 

uzavřené v roce 1994 tedy bylo, že stát uhradil veškeré požadované sanační práce, 

které mu společnost vykázala. Provádí důslednou kontrolu stát i v současné době a 

nutí tuto společnost k dalším potřebným krokům? 

2. Došlo „k úplné rekultivaci“ i jiných dřívějších skládek této firmy nebo i 

jejího právního předchůdce (podnik Barvy a laky) nebo jen zmíněné skládky 

v katastru obce Velehrad? Před více lety měla tato firma skládky v širším okolí 

Starého Města a na těchto bývalých skládkách leží často jen vrstva zemědělské půdy, 

která staré barvy, oleje, ředidla a podobné nebezpečné látky a odpady (jež firma 

vyvážela) jen překrývá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 1. 6. 2015 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

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

 


