
 

                         Oponentní posudek bakalářské práce „Nakládání s komunálním odpadem 

v Přerově“ vypracované Alešem Bořutou, posluchačem ekonomické fakulty VŠB – TU 

Ostrava 

 

 Rychlejší růst produkce odpadů než kapacita skládek a zařízení na jejich zpracování a 

to ve všech  ekonomicky rozvinutých  zemích  vytváří  značný ekonomický a ekologický 

problém, který je obtížně řešitelný. Stejně je tomu tak i v ČR, zejména pak ve větších 

městech. Zaměření bakalářské práce na problematiku odpadového hospodářství ve městě 

Přerov a její řešení je proto velmi aktuální. Je také velmi náročné na získání a zpracování 

velkého množství informací. Svým rozsahem a množstvím zpracovaných  informací  

přesahuje   bakalářská  práce  požadavky  na  ni kladené. 

 Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola práce se zabývá politikou 

odpadového hospodářství v Evropské unii a její legislativou, srovnáním nakládání s odpady v 

ČR a v EU. Dále popisuje legislativní úpravu odpadového  hospodářství  v  ČR, objasňuje  

základní  pojmy  v  této oblasti, včetně členění odpadů, jejich využití a zneškodňování. 

 Druhá  kapitola se  zabývá  odpadovým  hospodářstvím  města  Přerova. Uvádí  

množství produkovaného zde komunálního odpadu a jeho jednotlivých skupin a popisuje 

způsob nakládání s tímto odpadem ve městě. Dále popisuje  podrobněji jednotlivé kapacity 

pro sběr a zpracování komunálního odpadu a jejich nedostatky.  

 Třetí kapitola se zabývá objemem produkce komunálního odpadu v Přerově a 

kapacitami pro nakládání  s tímto odpadem. Vychází se z plánu odpadového hospodářství 

města na období 2006 -2010 a výhledu na další období, který je odvozen z plánu odpadového 

hospodářství jak ČR, tak Olomouckého kraje. Charakterizuje jak množství celkového 

komunálního odpadu, tak i jeho členění   podle   základních  podskupin,  včetně  nedostatků  

zařízení  na  jejich  zpracování. 

            Čtvrtá  kapitola  obsahuje  návrh  na  odstranění  zjištěných  nedostatků, zejména  pak 

doplněním stávajících kapacit  pro  sběr a  zpracování komunálního  odpadu  ve  městě 

Přerov. Diskutovány jsou také způsoby  předcházení  vzniku  odpadů, jejich  třídění  a  

recyklaci.  Jde zejména o separaci biologicky rozložitelného odpadu a jeho  následného  

zpracování a využití, včetně energetického.  

           V závěrech  práce  jsou  shrnuta  opatření,  která  by  mohla  vést  ke  snížení  objemu 

komunálního odpadu ukládaného na skládce a ke zvýšení podílu jeho recyklace a využití jako 

druhotné suroviny. Z  komunálního odpadu  lze  vytřídit  a  recyklovat  až  50 %. Materiálově 



recyklována jsou  pouhá 2 % KO  produkovaných  obyvatelem  ČR  oproti  23%  odpadům ve 

vyspělých zemí EU.  

 Přístup studenta k řešení tak složité problematiky jako je produkce a zpracování 

odpadů  je velmi dobrý, stejně tak jako je práce s literaturou, včetně zahraniční a s podklady 

města Přerov. Struktura obsahu práce, způsob zpracování, logika postupu a kvalita výkladu 

jsou rovněž na velmi dobré úrovni. Pouze kapitola 3.2. Charakteristika statutárního města 

Přerov poněkud vybočuje z logiky práce zaměřené na jeho komunální hospodářství. 

Subkapitoly o historii , kultuře sportu města nemají s prací nic společného.  

 Formální úprava a jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Rovněž tak je dobrá i 

grafická úprava, využití tabulek a grafů. Slovní výčet množství vyprodukovaného odpadu v 

Přerově na obyvatele je zbytečný, neboť tytéž údaje jsou uvedeny v tabulce 3.2 na str. 26. 

Rovněž tak i popis množství separovaného  odpadu  na  obyvatele  je  zbytečný, neboť tytéž  

údaje  jsou  uvedeny v tabulce č. 3.3 na str.27. 

Jazyková úroveň práce je vcelku velmi dobrá. Pečlivější měla být jazyková korektura,  

neboť v práci se několikrát vyskytují gramatické  chyby  jako  kupř. ..snížili (y) případy str. 

45. 

…vyplívá (ý) str.43. Kromě toho se v práci nemají uvádět jména vedoucích pracovníků a 

ředitelů. 

 Závěrem konstatuji, že nehledě na dílčí připomínky má předložená bakalářské práce 

velmi dobrou odbornou úroveň, obsahuje mnoho informací o odpadovém hospodářství města 

Přerov a může být využita pracovníky praxe, ale i studenty, kteří se o tuto problematiku 

zajímají. Zadané téma bakalářské práce bylo studentem velmi dobře zvládnuto. Doporučuji 

proto předloženou práci k obhajobě. 
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