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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce popisuje recyklaci vyřazených chladicích zařízení. Na úvod se autorka zabývá
všeobecnou charakteristikou elektroodpadů, rozdělením této skupiny odpadů do jednotlivých
podskupin. Dále je zde uvedena analýza stavu recyklace těchto zařízení u nás srovnaná se stavem
vybraných zemí EU a technologie recyklace chladicích zařízení v ČR a zahraničí. V poslední části je
uvedena problematika zpětného odběru vyřazených chladicích zařízení a je zde také snaha o navržení
lepšího systému sběru těchto zařízení ve smyslu zlepšení efektivity jejich recyklace.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Studentka vypracovala bakalářskou práci zcela samostatně. Konzultace se svým vedoucím BP
probíhaly dle domluvy. Je na škodu že autorka některé připomínky nezapracoval do BP.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Studentka při řešení bakalářské práce postupovala dle osnovy. Cíle bakalářské práce byly splněny.
Studentka však mohla některé kapitoly více rozvinout.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám žádné závažné připomínky, ale autorka se mohla zaměřit více na legislativní a právní
předpisy, tato kapitola v práci chybí.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce má logickou návaznost, vhodně zvolenou strukturu jen některé kapitoly mohly být trochu více
rozvedeny.
Předložená bakalářská práce je zpracována v rozsahu 43 stran včetně literatury. Obsahuje 17 obrázků
a 10 tabulek. Seznam použité literatury obsahuje 55 odkazů, je na škodu, že autorka čerpala převážně
z internetových zdrojů. Z práce je patrné, že autorka věnovala pozornost vypracování své závěrečné
práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Bakalářská práce může být po doplnění a aktualizaci dále využitelná ve výuce.

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

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 23.05.2011 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.


