
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav správních a sociálních věd 
 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno diplomanta Lucie HUSTÁKOVÁ 
Téma práce  
Cíl práce 
 
 

 Analýza systémů environmentálně orientovaného manažerského řízení dle 
norem řady ISO 14 000 a EMAS od vzniku do současnosti. 

Vedoucí diplomové práce   Ing. Robert Baťa, PhD. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu    x 
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy… 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Prosím o bližší vysvětlení pojmu „Sdružené výrobky nikoliv ve formě zboží“. Co je hlavním 
cílem environmentálního účetnictví? 

2. Lze modelovat v daném případě i konkrétní koncentrace znečištění v odpadních vodách nebo 
kontaminovaný odpad? 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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Zvolený cíl byl hodně ambiciózní co do rozsahu, a proto i tomu možná odpovídá netradiční 
rozdělení diplomové práce co do rozsahu kapitol (14). Práce obsahuje mnoho zajímavých 
přístupů, které nebylo možné, s ohledem na čas, dotáhnout do konce. Statistické vyhodnocení 
dotazníků zůstává na popisné statistice. Tato část je doplněna případovou studií zpracovanou 
pomocí software Umberto. Nejsou zde podrobně specifikovány odpady všeho druhu.  


