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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Zuzana Novotná 

Název bakalářské práce: Hodnocení udržitelnosti rozvoje vybraného podniku 

 

Cíl práce: Prostřednictvím implementace normy ČSN EN ISO 14001:2016 ve vybraném výrobním 

podniku zjistit, jak se firma vypořádává s problematikou udržitelného rozvoje, zhodnotit vybrané 

faktory udržitelnosti a přispět k tématu odpadového hospodářství v souvislosti s nakládáním s 

odpady a systémem třídění. 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Bc. Ladislava Míková 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studujícím:  

Splnění cíle práce  x    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    

Hloubka provedené analýzy x    

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    

Schopnost studujícím zpracovat získané podklady x    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    

Formulování vlastních názorů studujícím x    

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    

Stylistická úroveň práce x    

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x    

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1. Na straně 66 zmiňujete pojem „likvidace“ výrobku – vysvětlete pojem likvidace a řekněte, zda je 

tento pojem podpořen legislativou České republiky.  
2. V práci uvádíte kalkulaci nákladů na zavedení systému třídění odpadu. Je zde uvažováno se 

zaškolením nové auditorky. Stávající zaměstnanci nemusí být vzděláváni v dané oblasti? 
Vysvětlete, proč jste tuto možnost do vašeho výpočtu nezahrnula.  

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně                 
 
Datum: 9.5.2022                                                                                                                                                                                               

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Teoretická část bakalářské práce se věnuje významu klíčových slov, kterými jsou – udržitelný 

rozvoj, životní prostředí, ISO 14001, systém environmentálního managementu, politika EHS, 

odpadové hospodářství. Studentka nejprve vysvětluje podstatu ISO normy 14 001, která je pro 

tuto práci stěžejní. Zaměření a obsah normy jsou zde zpracované do detailů. Následně se autorka 

věnuje vymezení pojmu udržitelný rozvoj, který je součástí již zmíněné normy. 

 

Na teoretickou část plynule navazuje část praktická, která již řeší popis konkrétního výrobního 

podniku z pohledu zavádění ISO normy 14 001. Nejprve je popsán princip, jakým byla daná norma 

implementována do podniku a následně se autorka zaměřuje na odpadové hospodářství v daném 

podniku. V rámci práce je vypracováno porovnání systému třídění odpadu v domácnosti a ve 

výrobním podniku. Důležitým přínosem práce je kalkulace nákladů na zavedení systému třídění 

odpadu a jeho dopady. Na základě získaných informací autorka navrhuje jistá doporučení pro 

podnik, která by v jistém směru měla snížit náklady na likvidaci odpadu z daného podniku.  

 

Na závěr bych ještě chtěla zdůraznit velmi pečlivý, zodpovědný a svědomitý přístup studentky při 

zpracování nejen teoretické, ale také praktické části předkládané bakalářské práce. Velmi oceňuji a 

vyzdvihuji její proaktivní přístup, schopnost získávání informací, sama přicházela s podněty na 

řešení aplikační části práce a prokázala vysokou míru analytického myšlení.  

 


