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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studenta:  Bc. Pavel ŠIKTANC 

Téma diplomové práce:  Analýza informovanosti v oblasti odpadového hospodářství 

ve vybrané obci 

Studijní obor:    Komerční inženýrství v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do sedmi kapitol, včetně úvodu a 

závěru. Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení informovanosti obyvatel města 

Lomu v oblasti odpadového hospodářství pomocí marketingového průzkumu. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části 

student nejprve vymezil základní pojmy z oblasti odpadového hospodářství a základní 

legislativní předpisy s tím spojené. Dále v teoretické části práce stručně charakterizoval 

město Lom, ve kterém byl prováděn marketingový průzkum prostřednictvím dotazníku.  

Praktická část diplomové práce se skládá se dvou oblastí. V první oblasti se student 

zaměřil na zhodnocení vývoje příjmů a nákladů spojených s odpady v letech 2008 – 2012 

ve městě Lomu. Druhou oblastí, a tedy nosnou částí diplomové práce, je kapitola pátá. Ta 

obsahuje popis realizované marketingového průzkumu a jeho zhodnocení. Na základě 

tohoto průzkumu pak student v kapitole šesté navrhnul opatření v oblasti odpadového 

hospodářství města Lom. 

Diplomová práce obsahuje 11 příloh, které vhodně doplňují celou práci.  

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student zpracovával diplomovou práci samostatně, zpracování diplomové práce 

konzultoval s vedoucí diplomové práce. Student prokázal schopnost samostatně řešit 

zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 po stránce jazyka českého (stránce gramatické i stylistické) měla být práci 

věnována větší pozornost (např. str. 11 – kapitola 2.4., str. 7 – kapitola 2.2.2.,  

str. 29 – první věta v kapitole 4.3); 

 str. 25 – nepřesné tvrzení o nárůstu množství tun odpadu mezi lety 2008 – 2009; 

 str. 29, Tabulka 8 – hodnota celkových příjmů v jednotlivých letech je chybně 

uvedena; 

 student v rámci marketingového průzkumu vyslovil 3 hypotézy. V práci ovšem 

chybí jejich testování, tzv. testování relativní četnosti statistického souboru. 

V rámci obhajoby diplomové práce student odpoví na následující dotazy: 

 Z čeho vycházel Váš předpoklad, že většina domácností v Lomu již vlastní zařízení 

s připojením na internet (viz str. 33)? 

 Bude Městský úřad města Lomu realizovat některá z Vámi navržených opatření? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly shledány následující nedostatky, které ale výrazně nesnižují 

úroveň diplomové práce: 

 student v textu práce odkazuje pouze na některé přílohy; 

 student nedodržuje zásadu psaní čísel a jednotek k němu se vztahující (např. str. 44, 

46), 

 Graf 3 a 4 – chybí popis vodorovné osy.  

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodným podkladovým materiálem zejména pro vedení města Lomu.  

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou „velmi dobře“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 13. května 2014 


