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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano práce odpovídá zadání v plném rozsahu, student splnil stanovené cíle.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Jednotlivé kapitoly předložené diplomové práce na sebe logicky navazují, informace jsou dostatečné.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je vypracována na dobré úrovni. Zpracování odpadů formou kompostování je a
bude velmi potřebné, a to jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak také z ekonomického
hlediska.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Dobře zpracovanou diplomovou práci kazí ojedinělé nepřesnosti, gramatické chyby a některé slohové
nedostatky.
Zde je uvedeno několik příkladů:
- Str.1 – produkce odpadů je 270 kg?
- Str.2 – 2x podobný odstavec.
- Str.8 – „zveřejné zeleně“.
- Str.13 – viz. obr. č. 6?
- Str.23 – uvedeno v tab. č. 1?

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Vlastní experimentální část je zpracována velmi dobře a přináší nové poznatky, které budou v praxi
dobře využitelné.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní materiál byl vybrán svědomitě, je znát, že student se touto problematikou dlouhodobě
zabývá, seznam použité literatury nechybí.

7. Hodnocení formální stránky.
K formálnímu zpracování nemám připomínky, drobné nedostatky jsou popsány v bodě 4.

8. Jaký je způsob využití práce?
Věřím, že diplomová práce najde využití v praxi a bude přínosem pro efektivní výrobu kompostů.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Poznatky vyplývající z diplomové práce jsou prakticky
využitelné, z experimentální části je patrný poctivý přístup k uvedenému zadání. Výše uvedené moje
připomínky jsou převážně formálního rázu a nijak nesnižují kvalitu získaných výsledků.
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