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	Jméno Vedoucího:          Ing. Václava POKORNÁ
	Posudek:       Cílem bakalářské práce studenta Jakuba Nývlta s názvem : Implementace systému environmentálního managementu ve výrobním podniku bylo posouzení současné úrovně ochrany životního prostředí ve vybrané firmě a  na základě této studie navrhnout optimální systém environmetálního řízení pro konkrétní firmu, včetně přípravy dokumentace pro jeho zavedení. Konstatuji, že cíl této práce byl v závěru splněn.
       Bakalářská práce čítá celkem 47 stránek a je členěna do 6 základních částí -kapitol. První část je řešeršní studie, zaměřena na vývoj manažerských přístupů v oblasti EMS ve světě a v ČR. Autor práce vyváženě cituje z publikačních zdrojů a text doplňuje vlastními úvahami.
      Práce navazuje na rešeršní část kapitolami, kde je nejprve představena firma, ve které bude provedeno zlepšení systému řízení rozšířením o environmentální aspekty, jejich hodnocení a kontrolu. Je detailně popsáno pracoviště, na kterém bude provedeno pilotní zavedení EMS. Poté byla provedena analýza dosavadní dokumetace ve společnosti a následovalo rozhodnutí využít certifikaci podle standardu ISO 14 001, která má celosvětovou platnost. Čtvrtá kapitola je zaměřena na návrh postupu zavedení systému v jednotlivých bodech. Stěžejní částí práce je vlastní zpracování formuláře:Registru environmentálních aspektů, včetně jejich bodového hodnocení. A vysoce oceňuji návrhy autora této práce, který se zaměřil na   tři faktory, které z hlediska hodnocení závažnosti znečištění životního prostředí  jsou v současné chvíli pro firmu největší problém. Tím student  prokázal svoji iniciativu a um při řešení konkrétního úkolu z technické praxe.
      Po formální stránce nelze práci nic vytknout. Je vypracovaná v logickém sledu, s dostatečnou úrovní písemného projevu. Doplněna optimálním počtem obrázků a tabulek
Doplňující otázka:  Ve Vámi vypracovaném Registru environmentálních aspektů, s ohledem na kvalitu ŽP, je jednou z vysoce bodovaných činností školení zaměstnanců. Jak často a jakou formou v současnosti školení ve firmě probíhá?
	Jméno:                       Jakub NÝVLT
	Místo, dne:  31.7.2020
	Hodnocení: [Výborně]


