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náročnost tématu na úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
1) Uveďte, jak ze svého pohledu hodnotíte firmu Recycling – kovové odpady a.s.  
2) Charakterizujte, jak předpokládáte, že se bude dál vyvíjet sběr a zpracování odpadů v ČR.  

 

Studentka splnila všechny cíle práce. Ve své práci rozebrala všechny platné 
legislativní podmínkami pro shromažďování odpadů v ČR. Ve stěžejní části své práce 
analyzovala zpracování odpadů ve firmě Recycling – kovové odpady a.s., která se zabývá 
výkupem a shromažďováním odpadů od firem i od fyzických osob v určitém regionu. Získaná 
data prezentovala v řadě grafů, které charakterizují činnost firmy v posledních šesti letech. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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