
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: Ing.  Květoslava Remtová, CSc.
Vedoucí diplomové práce: Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Oponenti: Ing.  Květoslava Remtová, CSc.
Téma: Otestování možnosti získání značky "ekologicky šetrná služba" Hornicko-

geologickou fakultou VŠB - TUO
Verze ZP: 1
Student: Bc. Olga Klimková

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano. Všechny zadané úkoly byly splněny.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce má logickou strukturu. Jednotlivé části na sebe navazují s přiměřenou úplností.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práci hodnotím stupněm výborně.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- Označení ISO není zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci, anglicky
International Organization for Standardization. ISO je z řeckého isos znamenající: stejný a užívá se u
mezinárodních norem pro zdůraznění rovnosti.
- str.4 – výrobky s ekoznačkou nemusí mít (a většinou také nemají) ve všech fázích životního
cyklu nižší dopad na životní prostředí než výrobky bez ekoznačky. Udělení ekoznačky pouze
potvrzuje, že označené výrobky splňují požadavky (kritéria) stanovená v odpovídající směrnici.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Téma práce je originální a vypracování původní. Přínosem práce je ukázka možných úskalí při
aplikaci prověřované směrnice a tím i možnosti jejího zlepšení při případné novelizaci. Mimo jiné z
práce vyplývá i nevhodnost paušální aplikace takové směrnice. Autorka správně poznamenává, že
uvedená směrnice je spíše pro základní a případně střední školy.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Práce s literaturou odpovídá požadavkům.

7. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce napsána stylisticky velmi dobře a pečlivě. Je prakticky bez překlepů a
gramatických chyb. Zařazené obrázky, tabulky i obě přílohy jsou funkční.

8. Jaký je způsob využití práce?
Publikace výsledků práce by byla užitečná pro školy, které by chtěly obdržet příslušnou ekoznačku.
Vzhledem k tomu, že tato značka se již neuděluje, bylo by možná vhodné seznámit s výsledky práce
zodpovědné pracovníky v Cenii z hlediska možnosti využít nabytých poznatků při novelizaci prošlé
směrnice.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci k obhajobě doporučuji.
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