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DP 

Uvedená diplomová práce hodnotí pomocí metody LCA pilotní fázi projektu 

Remobil, jehož cílem je sběr a recyklace mobilních telefonů. Práce je 
komplexním projektem s přesným metodickým zaměřením a jasně 

formulovanými cíli. Zvolený typ práce je vhodný pro dosažení zvolených 

cílů. Název práce je plně v souladu s obsahem práce. 

1 

Vlastní přínos a 

náročnost 

Jedná se o přiměřeně ambiciózní projekt. Autorka analyzuje stav a dosavadní 

vývoj dané problematiky. Samotné posouzení pomocí metody LCA je 

nadstandardní, je uvažováno několik variant a scénářů, které jsou logicky 

navrženy v souladu s provedenou analýzou dané problematiky. Autorka 
prokázala schopnost logicky uvažovat a rozvíjet dané téma a také ze 

získaných dat a výsledků vyvozovat závěry a doporučení.  

1 

Otázky a hypotézy Formulované cíle práce byly splněny. Výsledky jsou podrobně rozvedeny 
v diskusi. Z výsledků posouzení metodou LCA byly vyvozeny logické a 

správné závěry a byla doporučena vhodná opatření s cílem snížení dopadů na 

životní prostředí. 

1 

Design metody a 

data 

 

Autorka pro práci nastudovala rozsáhlý soubor informací z tuzemských i 
zahraničních zdrojů, jak je uvedeno v seznamu literatury. Dále bylo pro 

úspěšné zvládnutí problematiky a splnění cílů práce nutno shromáždit velké 

množství dat v odpovídající kvalitě pro samotné posouzení metodou LCA. 
Design metody byl zvolen v souladu se zadanými cíli. 

1 

Zpracování dat 
 

Práce obsahuje originální data, numerické i grafické zpracování je na vysoké 

úrovni. 
1 

Presentace dat  Prezentace dat je obsahově dostatečná a adekvátní získaným výsledkům.  1 

Interpretace dat 
 

Výsledky studie autorka vhodně interpretuje v kontextu daného oboru. Velmi 
oceňuji podrobnou rešerši zahraničních studií a diskusi výsledků s výsledky 

zahraničních studií.  

1 

Literatura 
 

Literární rešerše je zpracována na velmi vysoké úrovni. 
 

1 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Práce má logickou strukturu, je vhodně členěna na kapitoly a podkapitoly, 

což umožňuje snadnou orientaci v práci. Formální stránka práce je na velmi 

vysoké úrovni.  

1 

výsledná 

známka 

 

  

 

 


