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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Predložená  práca  sa  zaoberá dopadom  implementácie  európskej  legislatívy REACH  na  podniky 
chemického priemyslu v Českej republike. 

V  úvode  práce  (kapitoly  1  a  2)  autorka  vymedzuje  skúmanú  oblasť  a  analyzuje  aktuálny  stav 
chemického priemyslu v ČR. Autorka v tejto časti veľmi nejasne definuje svoju výskumnú otázku ako 
aj svoju výskumnú hypotézu. 

V kapitole 3 sa autorka zameriava na vytváranie, definíciu a implementáciu legislatívy REACH. V tejto  
časti je priveľa priestoru venovaného histórii a prijímaciemu procesu, ktoré však s cieľom tejto práce 
nesúvisia a samotnej implementácie v jednotlivých podnikoch sa netýkajú. V tomto prípade by bolo 
vhodnejšie definovať aktuálny stav implementácie a rozširovanie legislatívy na ďalšie podniky v rámci 
odvetvia. Chýba tu napríklad dôležitá zmienka o prvej, druhej a tretej vlne registrácie a aj to, ktorej 
vlny a ktorých podnikov sa predkladaná analýza týka. 

V  časti  4,  kde  autorka  analyzuje  dopad legislatívy  REACH na  podniky  chemického priemyslu,  je 
výrazným nedostatkom absencia jasne definovanej metodológie.  Na druhej strane, tu treba oceniť 
snahu autorky o individuálne konzultácie vo vybraných podnikoch. V texte je však v tomto prípade 
potrebné, aby boli tieto expertné názory výrazne oddelené od častí, kde pracuje s dátami. V tejto časti  
treba oceniť detailnú finančnú analýzu vybraných firiem s výpočtami, ktoré umožňujú zhodnotiť vývoj 
nákladov v súvislosti s implementáciou legislatívy REACH. 

Zhodnotenie  implementácie  legislatívy  je  v  práci  strohé,  prevedené  na  niektorých  konkrétnych 
príkladoch,  ktoré  môžu  slúžiť  ako  prípadové  štúdie.  Otázkou  zostáva,  či  sú  vybrané  podniky 
reprezentatívne a teda či sú závery aplikovateľné na celé odvetvie. Autorka sa tejto problematike pri  
spracovávaní práce venuje nedostatočne. 

Napriek  vyššie  spomenutým  nedostatkom  obsahuje  práca  zaujímavé  závery  a  postrehy  o  stave 
chemického priemyslu v Českej republike ako aj o dopadoch legislatívy REACH naň. V prípadných 
ďalších rozšíreniach práce by bolo zaujímavé analyzovať zasadenie tejto legislatívy do ekonomických 
teórií  o  znižovaní  dopadov  negatívnych  extrenalít  prostredníctvom  definovania  vlastníckych  práv 
(napr. Coaseho  teoréma) ako aj analýza efektivity tohto nariadenia z pohľadu životného prostredia. 

Navrhovaná otázka pri obhajobe:

 Aké predpokladáte dopady druhej a tretej vlny registrácie na podniky chemického priemyslu v  
Českej republike? 

 
V prípade úspešnej obhajoby, odborúčam známku “velmi dobře” (good, 2).
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:

LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature.  
The author quotes relevant literature in a proper way.

Strong Average Weak
20 10 0

METHODS: The  tools  used are  relevant  to  the  research  question  being  investigated,  and  adequate  to  the  
author’s level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed. 

Strong Average Weak
30 15 0

CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to  
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the  
thesis.

Strong Average Weak
30 15 0

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including  
academic format for graphs and tables.  The text  effectively  refers to graphs and tables and disposes with a  
complete bibliography.
 

Strong Average Weak
20 10 0

Overal  l grading:  

TOTAL POINTS GRADE
81 – 100 1 = excellent = výborně
61 – 80 2 = good = velmi dobře
41 – 60 3 = satisfactory = dobře
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě


