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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ekonomická efektivnost likvidace vyřazených mobilních telefonů  
Jméno autora: Ondřej Mráz 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra 13116 
Vedoucí práce: doc.,ing. Ivan Kudláček, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrotechnologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit z technologického a ekonomického hlediska materiálovou recyklaci vyřazených 
mobilů. Mobilní telefony patří k elektronickým výrobkům s nejkratší dobou inovace. Naskytuje se proto otázka nakolik je 
ekonomické využít součástkovou základnu z vyřazených mobilů. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Úkoly zadané v bakalářské práci byly splněny. Pozitivně hodnotím pro splnění bakalářského zadání využít metody Top 
Tventy, která má hlavní uplatnění v problematice Čistší technologie. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 

zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Posluchač byl při řešení zadaných úkolů velmi aktivní. Vzniklé problémy průběžně konzultoval. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Z odborného (technického) hlediska hodnotím pozitivně zpracování materiálové recyklace použitých mobilních telefonů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Grafická úroveň je velmi dobrá. Rozsah bakalářské práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. 
K jazykové stránce nemám zásadní výhrady. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 

výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 

odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 

s citačními zvyklostmi a normami. 
Posluchač při zpracování bakalářské práce využil 40 literárních pramenů. Použitá literatura je citovaná v souladu s ČSN ISO 
690. Kontrola bakalářské práce na odevzdej.cz neprokázala plagiátorství. V textu jsou jednoznačně označeny pasáže 
převzaté z literatury. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

Posluchač přistupoval k zadanému problému velmi systematicky. Teoretickou část zpracoval v rámci semestrálního 
projektu.  Na posluchače bych měl dotaz, má z technické hlediska význam součástkové využití vyřazených mobilních 
telefonů ? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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