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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená závěrečná práce odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Jednotlivé části práce na sebe plynule navazují. Z hlediska struktury je předložená práce úplná.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem. Je rozdělena do sedmi kapitol, kde se
diplomantka zabývá velice zajímavým tématem problematiky litteringu. Pro svou experimentální část
práce zvolila tento problém ve městě Burgdorf ve Švýcarsku. V úvodních kapitolách je výstižně
popsán rozdíl v legislativě ČR a Švýcarska. Dále se zabývá konkrétním popisem nakládání s odpady
a litteringu ve městě Burgdorf. Šestá kapitola navrhuje možná řešení problému litteringu ve městě,
včetně konkrétních dat. V závěru jsou shrnuty poznatky z průzkumu, ale i rozdíly v nakládání s
odpady obou zemí. Celá práce je doplněna grafy, tabulkami a fotodokumentací.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K diplomové práci nemám zásadní připomínky, vyzvedla bych pečlivé zpracování práce a to i v
německém jazyce.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Nové poznatky lze najít v kapitole 6, kde je popsán akční plán města Burgdorf a pak v závěru, kde
jsou shrnuty výsledky šetření. Je škoda, že konkrétní opatření jsou plánována až po odevzdání DP.
Jistě by bylo zajímavé zjistit, jaký vliv měla osvěta a zda přispěla k omezení litteringu.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr studijních pramenů byl proveden z dostupných publikací, zabývajících se danou
problematikou. Velká část informací byla čerpána z webových stránek, ale vzhledem ke zvolenému
tématu bylo nutné tyto portály využít. Citace literatury v textu jsou uvedeny dle pravidel.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální zpracování diplomové práce je na velice dobré úrovni, je vhodně doplněna obrázky.

8. Jaký je způsob využití práce?
I když poznatky zpracované v závěrečné práci jsou vztaženy na konkrétní region, jsou aplikovatelné i
na dalších místech, kde se problém litteringu vyskytuje. Výsledky práce doporučuji publikovat.

9. Celkové hodnocení práce.
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.
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