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Název práce:
Environmentálně orientované inovace obalů      

Autor práce: Bc. Aleš Fröhlich    

1) Autor postupoval při zpracování iniciativně: 5

2) Autor postupoval při zpracování samostatně: 5

3) Autor dokázal využít poznatky získané během studia: 7

4) Autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou: 8

5) Autor využíval konzultací u svého vedoucího diplomové práce v potřebném rozsahu: 8

6) Práce byla zpracována průběžně a odevzdána v předepsaném termínu: 7

7) Práce splňuje obsah zadání: 10

8) Práce je po stránce odborné na odpovídající úrovni: 8

9) Práce je po stránce formální včetně příloh na dobré úrovni: 8

10) Práce je využitelná při výuce nebo výzkumných projektech: 8

Celkový počet bodů: 74

Práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou: velmi dobře

V Pardubicích 26.05.2021
vedoucí práce doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D

Poznámky: Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovně:100 - 90 bodů = výborně,

80 - 89 bodů = výborně minus
70 - 79 bodů = velmi dobře
60 - 69 bodů = velmi dobře minus
50 - 59 bodů = dobře
méně než 50 bodů = nevyhověl

Posudek vedoucího

V rešeršní části autor prokázal schopnost vyhledat potřebné literární zdoje, a to jak české, tak zahraniční. Při 
jejich zpracovávání, ale také koncipování struktury práce však potřeboval spíše větší pomoc vedoucí práce. 
Vznášené připomínky však poměrně úspěšně zapracovával. Při realizaci praktické části byla také potřebná 
pomoc vedoucí práce, a to jak ve fázi přípravy výzkumu, tak zpracovávání jeho výsledků i koncipování 
doporučení. Nicméně, student při zpracovávání všech částí práce spolupracoval, zadané úkoly plnil. Je také 
třeba ocenit jeho aktivitu při sběru dat, nasbíral 350 odpovědí. Lze tedy konstatovat, že autor na diplomové 
práci pracoval odpovídajícím způsobem a vzniklá diplomová práce splňuje zadání v celém rozsahu i všechny 
ostatní potřebné náležitosti. Proto ji lze doporučit k obhajobě před jmenovanou komisí pro SZZ.      


