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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   
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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
funkční 

 
Práce sestává ze 4 kapitol + úvod a závěr. Zabývá se aktuálním tématem z oblasti udržitelnosti. Zpracovává 
aktuální téma zaměřené na řešení problematiky odpadového hospodářství. Práce je solidně zpracovaná, vyhovuje 
požadavkům kladeným na tento typ prací.  
V zásadě se ve svých závěrech shoduje s obecně přijímanými názory na danou problematiku a nenavrhuje žádné 
nové možnosti řešení. I přesto jsou však tato řešení v daných podmínkách úspěšně aplikovatelná.   
  
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Na straně 63 navrhujete rozšíření sběru biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu a plné využití kapacity kompostárny Dražkovice. Je tento návrh 
podložen i analýzou možností využití získaného kompostu?  

2) Jakým způsobem navrhujete provádět osvětu správného nakládán s odpadem 
pro občany Pardubic? 

 
 
Práce    je   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně  - velmi dobře      dle obhajoby 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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