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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student zpracoval a odevzdal bakalářskou práci na zadané téma v rozsahu 81 stran textu,
doplněného 11 obrázky, 17 grafy, 5 tabulkami a 3 přílohami v rozsahu 10 stran. Práce je
členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny předepsané části. Vlastní práce je velmi
aktuální a přináší řešení pro tzv. podlimitní zdroje. Student při zpracování bakalářské práce
využil teoretické znalosti získané během studia a praktické poznatky a zkušenosti ze ze stáže
a konzultací s odborníky. Práce je napsána na výborné odborné úrovni odpovídající stupni
vzdělání a zkušenostem studentky. Po formální stránce je práce zpracovaná dle doporučení
pro bakalářské práce, bez překlepů, nejasných formulací či většího výskytu gramatických
chyb. Přesto mám však několik doporučení k práci, např. mezery za interpunkčním
znaménkem, uvádění měřítka u map, používání jednotného fontu písma. Tyto drobné
připomínky k formálním nedostatkům nemají vliv na výbornou úroveň práce a splňuje
požadavky kladené na bakalářské práce. Oceňují návrhy, které student ve své práci navrhuje.
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1)
Uveďte statistiky úniků nebezpečných látek v ČR za posledních 5 z podlimitních
zdrojů.
2)
Vysvětlete údaje uvedené v tabulce 5 na str. 43.
3)
Proč jste ve své práci nepoužil SWOT analýzu?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: (A) výborně

V Brně dne 27. května 2017
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