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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zaměřena na analýzu ovlivnění PET recyklace, biodegradabilními PLA lahvemi.
V první části jsou popsány základní vlastnosti PLA a PET lahví a legislativa zabývající se touto
problematikou. V další kapitolejsou porovnávány chemické a fyzikální vlastnosti PET a PLA. V
experimentální části autorka popisuje flotaci PET a PLA lahví, která na základě předložených
výsledků by mohla láhve v samotném recyklačním procesu oddělit.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Studentka vypracoval diplomovou práci zcela samostatně. V rámci experimentální části práce v
laboratoři studentka byla v kontaktu se svým konzultantem a vedoucím DP a postupovala podle
předem daného harmonogramu. Vlastní DP byla předložena vedoucímu těsně před termínem
odevzdání.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Studentka při řešení diplomové práce postupovala dle osnovy. Cíle diplomové práce byly splněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Teoretická část je velmi stručná na diplomovou práci je poněkud slabá, vyvažují ji jen dosažené
laboratorní výsledky.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce má logickou návaznost, vhodně zvolenou strukturu jen některé kapitoly mohly být více
rozvedeny, hlavně v teoretické části.
Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 45 stran včetně literatury. Obsahuje 9 obrázků,
3 grafy, 1 schéma, 11 fotografií,  a 4 tabulky. Seznam použité literatury obsahuje 39 odkazů, což
považuji na diplomovou práci za poněkud málo. Z práce je patrné, že autorka věnovala pozornost
vypracování své závěrečné práce, je jen na škodu, že autorka čerpala informace převážně z
internetových zdrojů.

6. Jaký je způsob využití práce?
Závěry diplomové práce jsou zajímavé a mohou být po doplnění dále využitelné přímo v praxi.

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