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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Závěrečná bakalářská práce byla studentem zpracovávána průběžně. Student práci zpracoval sám, s
vedoucím práce však pravidelně konzultoval a to nejen vlastní odborné otázky daného tématu,ale i
postup a směr řešené problematiky.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
V předložené práci je stručně uveden postup řešení konkrétní staré ekologické zátěže v praxi a
použité sanační technologie během procesu samotného. V první části je vysvětlen popis a
majetkoprávní vztahy lokality. Následně je popsán postup sanačních a rekultivačních prací, které na
lokalitě proběhly, probíhají a budou probíhat. Následně jsou vysvětleny konkrétní sanační
technologie použité jako vhodné řešení k odstranění staré ekologické zátěže. Stručně je popsána
vlastní metoda biodegradace i konkrétní postup zvolený k dekontaminaci konkrétní plochy na daném
území. Následně autor diskutuje a hodnotí pracovní postupy, které budou teprve v rámci sanačních
prací provedeny. Závěr práce tvoří celkové shrnutí procesu odstranění staré ekologické zátěže.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá v plném rozsahu zadání a jeho smyslu. Student zadání práce pochopil
správně a řešenou problematiku zvládl bez větších obtíží.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K průběhu ani řešení závěrečné práce nemám kritické připomínky.

5. Hodnocení formální stránky.
Z jazykového i formálního hlediska práce vykazuje pečlivost. Student věnoval dostatek času nejen
textu, ale i doprovodným obrázkům a fotografiím.

6. Jaký je způsob využití práce?
S ohledem na skutečnost, že se jedná o bakalářskou práci, která je rešeršního charakteru, nejsou
výsledky práce použitelné v praxi a v této podobě ani publikovatelné v odborném tisku.

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