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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor prokázal v rámci zpracování diplomové práce schopnost pracovat samostatně a soustavně. Byl
s vedoucím diplomové práce v úzkém kontaktu a řádně docházel na konzultace.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Struktura diplomové práce odpovídá předepsaným náležitostem a  obsahu, který je uveden v zadání.
Diplomová práce sestává ze šesti kapitol. V první kapitole je vysvětlena terminologie energetického
využiti odpadů včetně jejich výhod a nevýhod. Ve druhé kapitole jsou pak uvedeny termické metody
zpracování odpadů, které s energetickým využitím odpadů úzce souvisí a v závěru kapitoly také
hodnoty energetického využiti komunálních, průmyslových, nemocničních odpadů a alternativních
paliv. Ve třetí kapitole je uveden přehled existujících a plánovaných technologií pro energetické
využiti odpadů včetně jednotlivých schémat a procesů těchto metod. Čtvrtá kapitola diplomové práce
zahrnuje hodnocení stávajících a plánovaných spaloven a zařízení pro energetické využiti odpadů v
České republice, kde je popsán historický vývoj jednotlivých spaloven a zařízení pro energetické
využiti odpadů a také možné negativní vlivy spaloven na životni prostředí z hlediska emisí spaloven a
zařízení pro energetické využiti odpadů. Pátá kapitola diplomové práce zahrnuje hlavní okruhy
problémů v rámci posuzování vlivů plánovaných spaloven na životni prostředí v České republice.
Jsou zde vysvětleny obavy veřejnosti ze spaloven a zařízení pro energetické využití odpadů a dále
také bariéry rozvoje energetického využití odpadů. Poslední, šestou kapitolou, je závěr.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce byla zpracována v plném rozsahu daného zadání. Práce je logicky strukturovaná a jednotlivé
části na sebe navazují vhodným způsobem.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Hodnocená diplomová práce je z věcného hlediska zpracována pečlivě a ve značné šíři. Vychází z
mnoha, zejména elektronických pramenů.
Připomínky nemám.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka práce je na velmi dobré úrovni. Text je dobře srozumitelný i v odborných pasážích.
V textu diplomové práce se neobjevují pravopisné chyby a překlepy se téměř nevyskytují (autor
posudku zaznamenal jeden překlep na str. 62, na 7. řádku zdola, kde je uvedeno „autovlaků“, správně
má být uvedeno „autovraků“).
Grafická stránka hodnocené diplomové práce je také na velmi dobré úrovni. Vytknout snad lze jen
popisy u tabulek a obrázků, kde se dnes v souladu s předpisy vyžaduje jen popis kurzívou.
Diplomová práce obsahuje rozsáhlý seznam použité literatury (25 pramenů). Práce dále obsahuje v
úvodu seznam zkratek, v závěru pak seznam obrázků (27), tabulek (24) a grafů (13). Diplomová
práce obsahuje v závěru také dvě rozsáhlé tabulkové přílohy.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práci mohou využít autorizované osoby v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, neboť
diplomant ve své práci podává ucelenou informaci o problematice vlivů spaloven a zařízení pro
energetické využiti odpadů na životní prostředí.
Nelze pominout ani osvětový aspekt této diplomové práce – v současnosti díky občanským
sdružením má mnohdy veřejnost neoprávněně negativní vztah k těmto zařízením, což naprosto
nekoresponduje s používanou několikastupňovou technologií čištění spalin včetně tzv. DeDiox
katalyzátoru u těchto zařízení, která představuje v porovnání s ostatními zařízeními špičkovou
technologii. Bohužel podobných souhrnných, názorně zpracovaných materiálů k této problematice je
velmi málo.



7. Celkové hodnocení práce.
Hodnocená diplomová práce je zpracována ve značném rozsahu - 111 stran vlastního textu. Je nutno
ocenit precizní a vyčerpávající zpracování většiny kapitol diplomové práce. Práce poskytuje čtenáři
kvalitní informace o problematice vlivů spaloven a zařízení pro energetické využiti odpadů na životní
prostředí a o postojích veřejnosti a občanských sdružení při posuzování vlivů těchto zařízení na
životní prostředí. Pozitivně je nutno hodnotit také správné citování použitých pramenů.
Diplomová práce pana Bc. Ondřeje Měrky prokazuje široký přehled autora v dané oblasti a je
přínosem k dané problematice.
Z výše uvedených důvodů doporučuji hodnocenou diplomovou práci k obhajobě před komisí pro
státní závěrečné zkoušky oboru Environmentální management.
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