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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce se zaměřuje na recyklační technologie, které se používají při zpracování
nekovových odpadů z oblasti komunální sféry. V první části práce je uvedena platná legislativa
včetně zákonů a vyhlášek, která řeší danou problematiku v oblasti odpadů. Dále tato práce obsahuje
výsledky analýzy současného stavu recyklace nekovových odpadů v České republice v porovnání s
ostatními zeměmi Evropské unie. Další část je věnována problematice recyklace papíru včetně popisu
sběru, třídění a postupů použitých technologií. Další část práce je zaměřena na výrobní firmu, Ciur,
a.s., zabývající se zpracováním sběrového papíru a jeho využití nejen ve stavebnictví, ale i například
v zemědělství. V poslední části je uveden návrh opatření v systému sběru odpadů za účelem vyšší
efektivity recyklace odpadů.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Studentka vypracovala bakalářskou práci zcela samostatně. Konzultace se svým vedoucím BP
probíhaly jen omezeně a to až v závěru těsně před odevzáním práce. V práci nejsou plně zahrnuty
všechny připomínky vedoucího práce.

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.
Proč uvádí autorka v tabulce 4 pouze produkci a způsob využití vybraných nekovových odpadů v
roce 2008 a 2009 a nejsou uvedeny další roky tak jak je tomu u tabulky 3.
Autorka v práci neúplně popisuje analýzu stavu recyklace odpadů, popisována anlýza je zaměřena
spíše na produkci a nakládání s komunálním odpadem.
Autorka se dále v práci zaměřuje pouze na recyklaci papíru což nebylo původním záměrem práce.
Je nutné podktnout, že autorka si dala s vypracováním práce v této podobě dosti značnou práci, což je
patrné i s množství nastudovaných literárních pramenů 42.

Otázky do diskuze:
1. Které nekovové odpady v regionu převažují?
2. Jaké jsou směry a prognózy ve zpracování a využívání komunálních odpadů v regionu?
3. Kdo zajišťuje nakládání s KO v regionu?
4. Jaké jsou systémy třídění a recyklace odpadů v regionu?

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 51 stran včetně literatury. Obsahuje
pouze 8 obrázků, 9 tabulek a 6 příloh. Seznam použité literatury obsahuje 42 odkazů. Z práce je
patrné, že autorka věnovala pozornost vypracování své závěrečné práce, ale omezila se převážně v
některých částech na internetové odkazy.

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.
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