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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Ilona MIČÁNKOVÁ 

Téma diplomové práce:  Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu  

a závěru. Cílem diplomové práce bylo popsat jednotlivé technologie nakládání 

s radioaktivními odpady (dále jen RAO) a stanovit výši nákladů spojených s jednotlivými 

způsoby nakládání s RAO. 

Pro naplnění stanovených cílů studentka charakterizovala jednotlivé RAO, uvedla 

jednotlivé typy radioaktivity a klasifikaci RAO. Ve třetí kapitole diplomové práce 

studentka popsala staré ekologické zátěže, které jsou spojeny s tvorbou RAO. Jako 

ukázkový příklad si studentka zvolila ÚJV Řež, a.s. 

Nosnou částí diplomové práce je kapitola čtvrtá a pátá. Ve čtvrté kapitole studentka 

popsala jednotlivé technologie nakládání s RAO. Pátá kapitola obsahuje způsoby 

financování nakládání s RAO a stanovení výše nákladů na nakládání s institucionálními 

RAO. I zde si studentka jako ukázkový příklad zvolila ÚJV Řež, a.s. 

Diplomová práce je zpracována přehledně, má logickou strukturu a návaznost.  

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  

3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Názvy druhé a čtvrté kapitoly neodpovídají oficiálnímu zadání. 

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala práci převážně samostatně, intenzivně začala práci konzultovat 

v březnu a dubnu roku 2015. Přesto studentka prokázala schopnost samostatně řešit 

zadaný problém. 
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5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly shledány drobné nedostatky, které ale neovlivňují úroveň 

diplomové práce: 

- tabulkám 3, 4 a 5 měla být věnována větší pozornost z hlediska úpravy. Totéž se týká 

úpravy grafů na str. 32 diplomové práce; 

- nejednotné uvádění citačních zdrojů v Seznamu literatury. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je vhodným podkladovým materiálem zejména pro studenty, odbornou, ale i 

laickou veřejnost, která se s danou problematikou potřebuje seznámit.  

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou „výborně“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 7. května 2015 


