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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce je souhrnem údajů týkajících se nakládání s komunálním odpadem v Ostravě a
okolí, a dále nahrazení současné skládky komunálních odpadů spalovnou. Text je ucelený, kapitoly
na sebe logicky navazují, citace jsou uváděny v souladu s předpisy. Po stránce jazykové a formální je
text zpracován na velmi dobré úrovni.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor pracoval samostatně, byl v kontaktu s vedoucí práce, na své práci pracoval průběžně.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání v definovaném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K práci nemám mnoho připomínek. Autor však mohl ve své diskuzi navrhnout svému zaměstnavateli,
jak zlepšit informovanost obyvatel v dané oblasti o výhodách a nutnosti spalovny. Jakou formu by
navrhl? Letáky, schůze, mítinky apod. Rovněž jsem nezaznamenala, jaká bude úleva pro oblast z
hlediska skládek? Nahradí zcela spalovna skládku? Nebo budou muset být řešeny další prostory pro
další skládku po uzavření skládky v Hrušově?

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka práce, je až na drobné a méně časté pravopisné chyby, na velmi dobré úrovni, stejně
jako formální zpracování. Literatura je řádně citována.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou prakticky využitelné z části, neboť představují ucelený souhrn informací v
oblasti nakládání s odpady v Ostravě. Výsledky nelze v této podobě publikovat, ale lze je využít k
další činnosti v této oblasti - například ke komunikaci s obyvateli a spolky, které se brání výstavbě
spalovny.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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