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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Z hlediska struktury, návaznosti a úplnosti jednotlivých částí je závěrečná práce zpracována vhodně.
Jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují a jsou pro stanovený cíl práce zpracovány
vyčerpávajícím způsobem.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá nakládáním s odpady při rekonstrukci měníren DPO, a.s. V úvodních
kapitolách se diplomantka zabývá legislativou v oblasti nakládání s odpady, charakteristikou měníren
a odpady vznikajícími při jejich rekonstrukci. V experimentální části pak je popsáno nakládání s
odpady při rekonstrukci konkrétní měnírny a návrhy zneškodnění jednotlivých odpadů.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám žádné zásadní připomínky.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Nové poznatky jsou uvedeny v experimentální části a v závěru diplomové práce, kde studentka
výstižně zpracovala získané materiály z pohledu producenta odpadů. Zpracovala návrh na
zneškodnění a především využití odpadů při rekonstrukci měnírny.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr studijních pramenů byl proveden především z legislativních norem. Velká část informací byla
čerpána z interních materiálů DPO, a.s. Odkazy na citovanou literaturu jsou v textu uvedeny dle
pravidel.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální zpracování diplomové práce je na velice dobré úrovni je vhodně doplněna obrázky a
tabulkami. Rovněž samostatné přílohy jsou zpracovány velmi pečlivě.

8. Jaký je způsob využití práce?
Ze závěru práce vyplývá, že dosažené výsledky jsou důležité pro tak významného producenta odpadů
jako je DPO, a.s. Výsledky práce je možné v praxi využít především při případných dalších
rekonstrukcích měníren dopravního podniku, doporučuji publikovat.

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