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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce rešeršního charakteru je zaměřena na nakládání a zpracování biologicky
rozložitelného odpadu ze stravovacích zařízení. V práci jsou charakterizovány druhy odpadů, které
vznikají ve stravovacích zařízeních, jejich množství, platná legislativa a způsoby nakládání. Jsou
uvedeny konkrétní příklady produkce a následného zpracování BRO.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Studentka postupovala dle osnovy. Cíle
bakalářské práce byly splněny.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K práci drobné připomínky.
1. Aktuální znění právních předpisů použitých v práci.
2. Proč jste podrobně popisovala v práci pouze tři lokality, a to MSK, Hl. město Praha a Pardubický
kraj?
3. Trochu chaotické zařazení Kap.4.1
3. Kap.4.3 mohla být lépe zpracována - energetické využívání BRO
Otázky k obhajobě:
Stručně shrňte možnosti využití gastroodpadů.
Jaké musí splňovat požadavky Materiál kategorie 3 využívaný jako surovina v zařízeních na
kompostování nebo zbioplynování.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Studentka vypracovala svou práci samostatně. Byla v pravidelném kontaktu se svým vedoucím
bakalářské práce.

5. Hodnocení formální stránky.
Předložená bakalářská práce je zpracována v rozsahu 50 stran včetně literatury a seznamu obrázků a
tabulek. Práce obsahuje 7 obrázků, 2 grafy a 11 tabulek. Seznam použité literatury obsahuje 90
odkazů. V práci jsou drobné jazykové chyby, které nesnižují kvalitu práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Bakalářská práce je rešeršního charakteru a může sloužit jako základní přehled dané problematiky.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Podobnosti se všemi nalezenými dokumenty je 9 %. Z větší části se shoda týká citace právních
předpisů, které jsou řádně citovány. Dále se týká jednotlivých textů (jednotlivé věty) a tabulek, které
autorka také řádně citovala.

8. Celkové hodnocení práce.
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.
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