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jméno příjmení  

název práce 

Jakub Šmíd 

Studie nakládání s gastroodpady 

 

kriterium zdůvodnění  známka 

 

Typ BP Bakalářská práce je technickou studií zaměřenou na produkci 

gastroodpadu, způsoby a metody nakládání s nimi v ČR a v EU. 

výborně 

Vlastní přínos 
1)

 Práce demonstruje schopnost autora samostatně logicky rozvinout 

dané téma. Na podkladě dostupných informačních zdrojů autor 

analyzuje stav a dosavadní vývoj v procesu nakládání s gastroodpady 

v ČR. Závěry z analýzy rozšiřuje o poznatky ze zahraničních zdrojů. 

Získané informace ověřuje vlastní průzkumnou činností předloženou 

v praktické části práce.  

výborně 

Náročnost 
1)

 a 

formulace cílů  
Práce je přiměřeně ambiciózním projektem. Cíle práce jsou 

formulovány jasně a srozumitelně a výsledky postupu, který autor 

zvolil pro jejich naplnění, dávají jasnou odpověď na otázky spojené 

s tématem práce. K dosažení co nejvyšší objektivnosti cílů autor 

soustředil a analyzoval ucelený soubor českých a zahraničních 

informací, které byly rozhodující pro osvojení si problematiky a pro 

přípravu metodiky vlastního sledování gastroodpadů v ČR.  

výborně 

Data a jejich 

zpracování 

 

Pro zpracování teoretické části práce autor soustředil a analyzoval 

relevantní tuzemské a zahraniční informace. Zdroje uvedené 

v Seznamu použité literatury v počtu 45 jsou zaměřeny do oblasti 

legislativy a technických informací. V praktické části práce jsou 

uspořádána a analyzována data o produkci biologicky rozložitelných 

odpadů vedená v Informačním systému odpadového hospodářství 

(ISOH) a také data z vlastního průzkumu prováděného autorem ve 

vybraných provozech veřejného stravování, ale i v domácnostech. 

výborně 

Presentace dat  Práce je účelně vybavena tabulkami a jejich přehledným popisem. Ke 

zkvalitnění práce by přispělo grafické znázornění v tabulkách 

obsažených informací. K práci je přiložena fotodokumentace 

základního technického vybavení pro nakládání s gastroodpady, 

užívaného svozovými firmami, které tuto problematiku zajišťují 

v podmínkách ČR, a které také autor v rámci průzkumné činnosti 

navštívil. 

velmi 

dobře 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Práce je přehledná, rozdělení do kapitol je účelné a přispívá k jejímu 

logickému uspořádání. Stylistická úroveň práce je výborná. Závěry 

práce jsou formulovány jasně a srozumitelně, tabulkové zpracování dat 

je původní. Součástí práce je Seznam použité literatury, na který jsou 

v práci zavedeny odkazy spojené s citací textů či vybraných informací. 

Abstrakt uvedený v českém i anglickém jazyce podává přehled o 

zvoleném tématu a výsledcích jeho zpracování.  

V úvodu na str. 5 upozorňuji na překlep v produkci gastroodpadů 

v ČR, kde namísto 15 tis. kg má být uvedeno 15 tis. t.   

výborně 

výsledná 

známka 

 

Bakalářskou práci hodnotím jako velmi zdařilou. výborně 

1)
 práce u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a náročnost hodnotitelnou jako výbornou, 

nemohou být hodnoceny jako výborné. 


