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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Celkově považuji téma za průměrně náročné, ve skutečnosti jde o popis stávajícího stavu ve vybrané společnosti a návrhy
na implementaci, jež jsou formulovány poměrně obecně. Očekávala bych detailnější návrh, jak postupovat s implementací,
včetně vypracování harmonogramu a uvedení odpovědností za jednotlivé činnosti.

Splnění zadání

splněno s menšími výhradami

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.
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu ochrany životního prostředí v konkrétní firmě, ve
společnosti Plynovody Praha s.r.o., vyhodnotit nejvýznamnější environmentální aspekty a jejich vliv, a navrhnout k nim
opatření na možné zlepšení. Cíl práce je možné považovat za splněný.

Zvolený postup řešení

částečně vhodný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
V praktické části práce je nejprve představena analyzovaná společnost, poté je popsána environmentální politika
společnosti a proces implementace EMS. Tomu měla předcházet detailnější situační analýza, která by identifikovala slabá
místa, na něž je nutné se v procesu implementace zaměřit. Tabulka 12 (de facto harmonogram) měla být zpracována
detailněji včetně uvedení odpovědných osob pro jednotlivé činnosti. Dále mohly být použity vhodné metody interní
analýzy pro zhodnocení stavu před implementací EMS.

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.
Výstupy práce mají praktický přínos, protože uvádějí doporučení, jak dále postupovat v implementaci EMS. Stejně jako
provedené analýzy i návrhy a doporučení měly být konkrétnější a detailnější.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Úvod by měl začínat na straně 1. U některých knižních a časopiseckých zdrojů chybí uvedení čísla strany, z níž studentka
čerpala. Obrázky (schémata) neměla být zkopírována z literatury, ale překreslena. Místy se v práci objevují překlepy.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

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.
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Uvítal bych více knižních publikací a článků z odborných a vědeckých časopisů v anglickém jazyce.

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.
S přihlédnutím k výše uvedenému mohla analýza a návrhy zpracovány detailněji.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Mimo své výše uvedené komentáře konstatuji, práce je napsána na atraktivní a aktuální téma, které je pro
společnost relevantní.
Otázky k obhajobě:
1) Které osoby ve společnosti budou odpovědny za jednotlivé kroky implementace EMS?
2) Jaké budou náklady na implementaci EMS?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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