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Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

92

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Cíle stanovené v zadání práce byly splněny. Autorka v práci a nalyzovala a zhodnotila aktuální stav
nakládání s odpady v obci Stará Ves. Na základě zjištěných skutečností a požadavků vedení obce
zpracovala návrh možných řešení optimalizace odpadového hospodářství v obci Stará Ves.

Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka v průběhu řešení diplomové práce prokázala schopnosti samostatné tvůrčí práce. Velmi
pozitivně hodnotím aktivní přístup a jednání s vedením obce. Autorka pravidelně využívala možností
konzultací a aktivně a samostatně přistupovala k řešení dílčích cílů. Práce jako celek ukazuje na
autorčin vřelý vztah k zájmovému území a přes problémy, které musela řešit se jí podařilo stanovené
úkoly splnit.

Otázky k obhajobě:
Jaký je přístup k řešení problematiky odpadového hospodářství u samotného starosty obce?
Co je největším negativem v současném systému nakládání s odpady v obci

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.
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