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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studenta:  Bc. Zdeněk KUTÁČ  

Téma diplomové práce:  Odpadové hospodářství v obci Lubenec 

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 šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Prvním cílem diplomové práce bylo zhodnotit odpadové hospodářství v obci Lubenec, 

včetně nákladů na odstraňování odpadů. Druhým cílem práce bylo zhodnotit spokojenost 

občanů jmenované obce v oblasti odpadového hospodářství pomocí marketingového 

výzkumu a navrhnout případná opatření. 

Pro naplnění uvedeného cíle student v první části diplomové práce detailně popsal systém 

odpadové hospodářství, základní pojmy z této oblasti a základní legislativní předpisy s tím 

související. Součástí kapitoly je také zhodnocení produkce odpadů v ČR v letech  

2010 – 2011.  

Navazující část diplomové práce obsahuje stručnou charakteristiku obce Lubenec a 

zejména její systém nakládání s odpady. Jsou zde uvedeny informace týkající se množství 

vyprodukovaného odpadu a velikost příjmů a výdajů s tím související.  

Praktická část diplomové práce obsahuje hodnocení údajů, které student získal realizací 

marketingového výzkumu. Marketingový výzkum byl zaměřen na zjištění spokojenosti 

občanů s odpadovým hospodářstvím. V praktické části jsou jednotlivé otázky dotazníku 

vyhodnoceny pomocí grafů, tabulek a slovních komentářů. Součástí praktické části práce 

je také otestování 3 hypotéz, které student vyslovil v souvislosti s realizací 

marketingového výzkumu. Marketingový výzkum byl realizován na vzorku 

108 respondentů.  

Na základě získaných údajů a jejich zhodnocení student definoval opatření, která by bylo 

vhodné realizovat v souvislosti se zvýšením spokojenosti občanů obce v oblasti 

odpadového hospodářství.  

Diplomová práce je vhodně doplněna 5 přílohami. 
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2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student zpracovával diplomovou práci samostatně, zpracování diplomové práce 

pravidelně 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.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce nebyly v diplomové práci shledány žádné nedostatky. 

V rámci obhajoby diplomové práce student odpoví na následující dotazy: 

 Kdybyste měl marketingový průzkum realizovat ještě jednou, ponechal byste si 

stávající znění dotazníku, nebo byste sestavil jiný dotazník? Pokud ano, které 

otázky byste přidal nebo naopak ubral? 

 Je nějakým způsobem kontrolováno, zda osoba, která odevzdává odpad do 

sběrného dvora, je občanem s trvalým pobytem v obci? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly shledány žádné nedostatky. Práce splňuje veškeré formální 

náležitosti.  

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodným podkladovým materiálem zejména pro vedení obce 

Lubenec a také pro studenty, kteří se s danou problematikou potřebují seznámit. 

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou  

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 17. května 2013 


