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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

x

Práce má celkový rozsah 46 stran a je členěna do 4 kapitol. Zvolené téma je zajímavé i
aktuální, protože svým obsahem pokrývá informační deficit v oblasti nakládání s odpady. Za
silné stránky práce lze označit jak vlastní sběr dat, tak i jejich zpracování, kde lze pozitivně
hodnotit např. využití metody decoupling pro dosažení cíle práce.
Pozitivně lze hodnotit autorčin přístup k řešení problému vyjádření environmentálních rizik
prostřednictvím objemu produkovaných odpadů vztažených ke zvoleným ekonomickým
ukazatelům.
Vytknout lze nevyhovující výběr některých zdrojů (3 x wikipedie), a to i přesto, že v rámci
zpracovávaného tématu uvádí tento zdroj informace obsahově správné.
Rozsah výsledků odpovídá objemu získaných dat a pro tento typ prací je vyhovující.

Připomínky a otázky k obhajobě:
1) Proč je metoda decouplingu vhodná k řešení problematiky environmentálních
rizik?
2) Proč využíváte jako ekonomický indikátor pro porovnání právě HDP?
Práce je doporučena k obhajobě
Velmi dobře

Navržený klasifikační stupeň:

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

Vedoucí bakalářské práce:
Jméno, tituly: Ing. Robert Baťa, Ph.D.
V Pardubicích dne 21.5.2013

Podpis:

