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 Student se ve své bakalářské práci zabývá problematikou nakládání s komunálním 

odpadem v ČR. Na příkladu konkrétních problémů s komunálním odpadem v Přerově   

upozorňuje na velmi naléhavé problémy, které bude muset řešit nejen toto město, ale většina 

našich obcí v souvislosti s členstvím ČR v EU. Ekologické požadavky na nakládání 

s komunálními odpady bude v  ČR vyžadovat nemalé finanční náklady, zejména na 

vybudování potřebné technické infrastruktury v odpadovém hospodářství. Také z hlediska 

časového bude pro většinu obcí v ČR  velice problematické vypořádat se s požadavky EU. 

Proto velmi pozitivně hodnotím nejen aktuálnost řešeného tématu, ale i odvahu studenta pustit 

se do jednoho z nejpalčivějších problémů našich lokálních samospráv.  

Po zhodnocení politiky pro nakládání s komunálními odpady v EU a ČR student ve 

své bakalářské práci analyzoval současný stav odpadového hospodářství v Přerově. V další 

části své práce navrhuje pro město Přerov možná řešení, jak palčivé problémy s komunálními 

odpady řešit, doporučuje vhodné kapacity pro ekologičtější nakládání s komunálními odpady 

v tomto městě.  

Přestože téma bakalářské práce je poměrně náročné a řešitelská kapacita v rámci 

bakalářské práce malá, studentovi se podařilo řešení dobře zvládnout. Obsah bakalářské  

práce je koncipován v souladu se zadaným tématem. Struktura kapitol pokrývá téma 

bakalářské práce a také rozsah předložené práce odpovídá zadání  (textová část má 53 s.).  

 Při řešení se diplomant opíral o nezbytnou odbornou literaturu, o interní materiály 

obecních úřadů, a také o vlastní průzkum k řešené problematice. Student prokázal při řešení 

dobré odborné znalosti z oblasti nakládání s komunálními odpady včetně legislativy i 

předpokládaných trendů vývoje při nakládání s těmito odpady v rámci Evropské unie. Méně 

pozornosti student věnoval nástrojům pro nakládání s komunálními odpady. Proto doporučuji 

, aby při obhajobě student  odpověděl na tyto otázky: 

 

1. Jaká je účinnost současných ekonomických nástrojů při nakládání s komunálními odpady 

v  ČR? 



2. Jaká je vlastní představa studenta o nástrojích, které by stimulovaly ekologické principy 

nakládání s komunálními odpady? 

3. Jakým problémů je třeba čelit při výrobě kompostu s využíváním čistírenských kalů? 

 

 

Studentovi se podařilo splnit  stanovené cíle práce. Ocenění si zaslouží aktivita a 

samostatnost studenta během řešení bakalářské práce. 

 

Vzhledem ke splnění základních požadavků kladených na bakalářskou práci, 

doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

 

 

 

V Ostravě dne 20. 8. 2012.                                                    RNDr. Osvald Milerski, CSc.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


