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Práce sestává z 14 kapitol + závěr. Zpracovává aktuální téma zaměřené na přínosy implementace systémů 
environmentálního řízení v praxi. Celkový teoretický rámec doplňuje dotazníkovým šetřením a vypracováním 
modelu látkových a energetických toků zvoleného procesu. Nesporným přínosem je jak samotná aplikace 
modelovacího nástroje na zvolený problém, tak i obsahová náplň tohoto modelu.  
Práci by bylo možné vytknout nepřesně formulovaný cíl v úvodu a ne zcela jasně uchopitelné zařazení 
kombinace dotazníkového šetření a modelování, které nejsou obsahově příliš jasně provázané, a to i přesto, že 
získané výsledky jsou přínosné.  
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1) Proč bylo v práci pro dosažení stanoveného cíle použito dotazníkové šetření 
v kombinaci s modelováním?  

2) V jakém vztahu jsou výsledky dotazníkového šetření a vypracovaného modelu?  
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