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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zaměřena na velmi aktuální téma. V diplomové práci je zpracována analýza
systému odpadového hospodářství v právním rámci České republiky a je konkretizován způsob
nakládání s odpady ve správním obvodu města Louny. Podrobněji je mapována problematika
nelegálních skládek odpadů včetně možných důvodů jejich vzniku a jejich zmapování. Diplomová
práce se dále zabývá možností odstranění konkrétních nelegálních skládek, způsoby provedení
odstranění skládek a způsob využití míst, kde vznikly. Významná část diplomové práce je věnována
problematice největší nelegální skládky na Lounsku v obci Libčeves včetně popisu mechanismu
jejího vzniku a následného odstranění. S nelegálními skládkami úzce souvisí i postihy za jejich
zakládání. Závěr diplomové práce je věnován možným procesům při předcházení vzniku nelegálních
skládek jako nejlepší možné varianty jejich řešení a ekonomické stránce odstraňování nelegálních
skládek odpadů.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student vypracoval diplomovou práci zcela samostatně. Na práci pracoval průběžně a byl v
pravidelném kontaktu se svým školitelem.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Student pri řešení diplomové práce postupoval dle osnovy. Cíle diplomové práce byly v plné šíři
splněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám žádné připomínky.
Otázka do diskuze:
1. Jakým způsobem jste vyhledal popisované nelegální skládky?

5. Hodnocení formální stránky.
Práce má logickou návaznost, vhodne zvolenou strukturu.
Predložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 63 stran včetně literatury. Obsahuje 25 obrázku,
13 tabulek a 10 grafů. Seznam použité literatury obsahuje pouze 35 odkazů. Z práce je patrné, že
autor věnoval pozornost vypracování své závěrečné práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Závěry diplomové práce mohou být po doplnění dále využitelné.

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