
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: Ing. Zuzana Viestová
Vedoucí diplomové práce: Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Oponenti: Ing. Zuzana Viestová
Téma: Analýza recyklace odpadů ve stavebnictví
Verze ZP: 1
Student: Bc. Marcela Švejnohová

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Z hlediska struktury, návaznosti a úplnosti jednotlivých částí je závěrečná práce zpracována vhodně.
Jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá problematikou recyklace odpadů ve stavebnictví. Diplomantka ve své
práci zpracovala nejdůležitější legislativní předpisy, které se vztahují ke zvolenému tématu. Dále
charakterizovala odpady ze stavebnictví a popsala recyklační technologie. V experimentální části pak
je zpracována produkce a využití odpadů ze stavební činnosti za zvolené časové období. Ve statích
věnovaných porovnání cen stavebních materiálů s recykláty pro vytipované podnikatelské subjekty
zpracovala ekonomickou náročnost využití recyklátu a stavebních materiálů. Celá práce je doplněna
přílohami.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám žádné zásadní připomínky.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Nové poznatky jsou uvedeny v experimentální části a v závěru diplomové práce, kde studentka
zpracovala získané materiály. Jedná se o ekonomické srovnání při použití stavebních materiálů a
recyklovaného stavebního a demoličního odpadu. Ve všech srovnáních je cenově výhodnější využití
recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu před stavebním matriálem. Ovšem je nutné zmínit i to,
že v porovnání s produkcí stavebního a demoličního odpadu se recykluje pouze malé množství, což
vyplývá z grafu č. 5.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr studijních pramenů byl proveden jak legislativních norem, tak i z dostupných publikací,
zabývajících se danou problematikou. Část informací byla čerpána z webových stránek. Odkazy na
citovanou literaturu jsou v textu uvedeny dle pravidel. Pouze bych upozornila na citaci literatury v
závěru, ta by měla být uvedena rovněž v hranatých závorkách. Dále v tabulkách bych doporučila pro
přehlednost oddělovat řády tisíců.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální i jazykové zpracování diplomové práce je na dobré úrovni, je vhodně doplněna, obrázky a
grafy.

8. Jaký je způsob využití práce?
Ze závěru práce vyplývá, že dosažené výsledky mohou být důležité jak pro producenty a společnosti
zabývající se recyklací stavebních odpadů, tak i pro potencionální zákazníky. Výsledky práce je
možné v praxi využít při realizování stavebních prací, při kterých je možné nahradit stavební
materiály recyklátem. Výsledky práce doporučuji publikovat.

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