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1. Odpovídá záv re ná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce je v souladu se zadáním len na do sedmi kapitol, v etn  úvodu a

záv ru. Cílem diplomové práce bylo provést analýzu informovanosti obyvatel vybrané obce

v oblasti odpadového hospodá ství. V úvodu byl zhodnocen vliv t íd ní odpad  na životní

prost edí a byly stanoveny cíle práce. Ve druhé kapitole bylo provedeno seznámení

s legislativou dotýkající se oblasti odpad . Poté nás autor seznámil s charakteristikou obce

Lom. Ve IV. kapitole byl zhodnocen vývoj náklad  na odstra ování odpad  obce. Pátá

kapitola obsahuje samotnou realizaci marketingového výzkumu.  V další ásti je uvedeno

shrnutí a návrhy plynoucí z marketingového výzkumu. V sedmé kapitole je eno pár slov

záv rem.

2. Jak hodnotíte p edloženou záv re nou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých ástí práce, p ípadn  jejich úplnosti?

edložená práce je co do struktury v souladu s obsahem a jednotlivé kapitoly na sebe

navazují logicky. V jedné z kapitol je provedeno shrnutí. V samotném dotazníku chybí dotaz

na po et len  v domácnosti, která t ídí odpad. Výsledky totiž mohou být velmi zkreslené.

Práce vychází z po tu dotazovaných 114 (tzv. vzorek), p emž v charakteristice obce je

uvedeno, že Lom m l 3 861 obyvatel.



3. Základní zhodnocení práce.
V první ásti diplomové práce autor definuje cíle své práce. Cíle práce, tak jak si je autor

navrhl v úvodu – základní p ehled o druzích odpadu a o legislativ  s touto problematikou

související – byly spln ny. Dalším cílem bylo zjistit, jaký p ístup mají spoluob ané z obce,

jak jsou informováni o této problematice a co v této oblasti d lá m sto. Pokud budeme chtít

znát jen p ístup zkoumaného „vzorku“ ob an  (se znalostí poznámky, kterou jsem uvedla

v p edchozím bod ), i tyto úkoly byly v podstat  spln ny.

V kapitole druhé jsou roz len ny odpady a je zde podrobn  uvedena legislativa dané

problematiky. I t etí kapitola – charakteristika obce – je popsána dostate  podrobn . tvrtá

kapitola je pro tená e asi nejzajímav jší, protože obsahuje finan ní zpracování náklad  obce

na odpady.

Pátá ást popisuje zp sob a realizaci marketingového výzkumu v etn  všech podrobností.

V kapitolách 5.16 – 5.18 se eší, zda a jak je t íd n elektroodpad. Bylo by zajímavé zjistit

podobnou informaci o plastech. Zda spoluob ané t ídí pouze plastové lahve nebo zda si

uv domují, že plastový odpad je tvo en i spoustou jiných komodit.

V šesté ásti je uveden souhrn výsledk  výzkumu a jsou zde uvedeny návrhy a

doporu ení. V kapitole 6.4 se autor zabývá problematikou oranžových kontejner . Autor

zabrousil do této problematiky pouze okrajov . Nezjistil, že žluté kontejnery mívají

oranžovou nálepku, která sd luje t ídícím obyvatel m, že do žlutého kontejneru ozna eného

touto nálepkou se mohou vhazovat i nápojové kartony.

V záv ru je provedeno shrnutí celé práce. Autor zde v první v  konstatuje:  „Odpady se

ídí odnepam ti, nejde o módní výst elek, který pomine, jak se obávají a vymlouvají n kte í

z nás.“  S obsahem první ástí nemohu souhlasit. Autor zde m l vysv tlit, jak tuto pasáž

myslel. Dále shrnuje celorepublikové informace týkající se problematiky odpad .

4. Jiné poznatky, kritické p ipomínky.
Naskenované zadání práce není v plném formátu A4.

5. Zda a v kterých ástech p ináší záv re ná práce nové poznatky?
Práce p ináší poznatky ve výsledcích dotazníku. Dále jsou zde p ehledn  uvedeny

náklady obce na odpadové hospodá ství v roce 2008-2012.



6. Jaká je charakteristika výb ru a využití studijních pramen ?
Studijní prameny byly zvoleny aktuáln . Ve velké mí e autor erpá z internetových

zdroj . Ale i tišt ná literatura mu není cizí.

7. Hodnocení formální stránky.
V práci je spousta zbyte ných p eklep , pravopisných chyb (nap . str. 53 poslední

odstavec), nedokon ených slov. V ty jsou pravd podobn  p episované, protože ztrácejí

smysl. Nap íklad:

- Obsah bod 6.7, str. 2 (…a je to mu, která), str. 3 (jejich), str. 5 ….termickým

zpracováním odpadu – v ta ztrácí smysl, str. 12 lení = len ní, t íd  = t íd ní, str. 13

donáškovém sb ru, atd.,

- Str. 29, tabulka . 8 – jsou zde uvedeny špatné sou ty. Str. 29 poslední odstavec

chyb jící písmena, v ta ztrácí smysl, totéž str. 35 a 39,

- Str. 30 – graf není uveden s ísly do roku 2013, ale 2012

- Str. 35, tabulka 11 – sou et hodnot ve sloupci neodpovídá výsledku, m lo být

uvedeno, že procentuální informace o po tu odpov dí je zaokrouhlena a nebo hodnoty

ly být uvedeny s dv ma desetinnými místy, tak aby výsledek  správný

- Str. 38, graf 8 – hodnota v grafu neodpovídá popisu v textu. Názvy graf  jsou

zkrácené a nevystihují obsah (týká se grafu 8, 9; totéž u tabulky 15, str. 47, tabulky

16).

8. Jaký je zp sob využití práce?
V celé práci jsem nenašla informaci o tom, zda tato práce bude mít další využití pro

pot eby M Ú.

9. Celkové hodnocení práce.
Doporu uji záv re nou práci k obhajob .

Doporu uji, aby student v rámci obhajoby záv re né práce zodpov l na následující

dotazy:

1) Co znamenají tyto zna ky na kontejnerech?



2) Pro  jsou n které kontejnery ozna eny t mito zna kami?

3) Mohl byste porovnat ve t ech lokalitách spadajících pod m sto Lom v kovou hranici

obyvatel? V práci jste uvedl, že nejvíce reagujících obyvatel na Váš leták bylo

z Horního Lomu. Není možné, že v ostatních ástech m sta žije v tší ást obyvatel ve

ku 56 let a více?

4) Kdy se za aly objevovat první kontejnery na t íd ní skla a dalších komodit?
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