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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Jedná se o závěrečnou práci předkladatele Jakuba Skřivana. Práce je rozdělena na teoretickou
a praktickou část. Na straně10 autor uvádí cíl práce a použité metody. Celkový počet stran je
84, bez příloh. Otázka nakládání s odpady je v současnosti vysoce aktuálním tématem. Připomínky k bakalářské práci: v práci se vyskytují gramatické chyby, chyby formálního charakteru (str. 12 – psaní zákonů s velkým písmenem, na str. 36 psaní číslic nejednotně, oddělení čárkou ve dvou případech, na str. 49 mohl autor doplnit ve 2. odstavci celý název vyhlášky). V kapitole 10 by bylo vhodné realizovat, resp. doplnit zřejmě převzatý text vlastním dotazníkovým šetřením, aplikovat na KOVOSTEEL a podat vysvětlující komentář s porovnáním obou. Autor použil SWOT analýzu s komentářem. Kapitola 12 obsahuje Ishikawův diagram s vlastním komentářem. Autor použil 23 zdrojů. Opomenul např. Katalog odpadů. Cíl
autor splnil. Práci hodnotím stupněm dobře. Doporučuji k obhajobě. Národní registr VŠKP
a systém na odhalování plagiátů uvádí míru shody bc. práce Jakuba Skřivana (s jeho původní
bc. prací) 56 %. Práce není plagiát.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Vysvětlete význam Plánu odpadového hospodářství České republiky, kým, kdy a na jaké
období byl schválen.
2. Vyjmenujte pět nebezpečných vlastností odpadů.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: dobře (C)

V Uherském Hradišti dne 3. října 2016

…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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