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známka

Typ BP

Bakalářská práce je technickou studií zaměřenou na definování
podmínek širšího uplatnění domácího kompostování bioodpadů v ČR

Vlastní přínos 1

Zpracování problematiky v předložené práci demonstruje schopnost
autorky samostatně logicky rozvinout dané téma. Soustředěné zdroje
informací včetně zahraničních umožnily autorce analyzovat stav
domácího kompostování bioodpadů v podmínkách ČR. Na podkladě
těchto informací hledá nové pohledy na danou problematiku a
odpovědi na jejich řešení. Návrhy řešení ověřuje vlastní průzkumnou
činností předloženou v praktické části práce.

výborně

Náročnost 1 a
formulace cílů

Práce je přiměřeně ambiciózním projektem. Formulace cílů, i když zde
není přímo označena, vyplývá ze zvoleného metodického postupu.
Zpracování je podloženo analýzou strategie a právní úpravy v oblasti
nakládání s komunálními odpady v rámci ČR i EU. Šíře záběru
zvolené tématiky je úměrná jejímu významu v problematice
komunálních odpadů. Důvody pro volbu metodického postupu mají
logické opodstatnění, stejně tak návrh aplikace závěrů práce je reálný.

velmi
dobře

Data a jejich
zpracování

Autorka soustředila poměrně rozsáhlý soubor účelných informací z
tuzemských i zahraničních zdrojů. Seznam použitých informací čítá 52
zdrojů. Úroveň práce by jistě zvýšilo rozvedení metodiky sběru dat při
vlastním průzkumu, zpracování výsledků průzkumu a podrobnější
prezentace získaných dat.

velmi
dobře

Presentace dat

Textová část je doplněna tabulkami a grafy, které jsou relevantní dané
problematice. V obrázkové příloze jsou obsaženy typy kompostérů
užívané při domácím kompostování. Grafické zpracování včetně
popisu je jasné a přehledné. Výsledky práce jsou presentovány
přehledně a úsporně, formulace nejsou duplicitní.

výborně

Logika textu a
formální úprava

Stylistická úroveň práce je výborná. Práce je přehledná, rozdělení do
kapitol účelné a přispívá k jejímu logickému uspořádání. Tabulkové
zpracování, byť převzatých dat, je původní. Součástí práce je Seznam
použité literatury, na který jsou v práci jednotně zavedeny odkazy
spojené s citací textů či vybraných informací. Přehled právních norem
v seznamu i na str. 9 měl být zpracován s větší pečlivostí. Práci by
prospělo doplnění seznamem tabulek (na str. 26 a 28 tabulky označeny
stejným číslem). Abstrakt uvedený v českém i anglickém jazyce
podává přehled o zvoleném tématu a výsledcích jeho zpracování.

velmi
dobře

výsledná
známka

Bakalářskou práci hodnotím jako zdařilou.

velmi
dobře

1- práce u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a náročnost hodnotitelnou jako výbornou,
nemohou být hodnoceny jako výborné.

