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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Kladně hodnotím zájem autorky o řešenou problematiku i její aktivní přístup, zejmény při zjišťování
podkladů, které však dle mého názoru vzhledem k uvedenému počtu oslovených respondentů
konkrétně dostatečně nevyhodnotila. Na své práci pracovala samostatně,  v kontaktu s vedoucím
práce byla s občasnými přestávkami v celku pravidelně.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autorka se v předložené závěrečné práci zabývá problematikou psích exkrementů jmenovitě v
městech Most, Litvínov, Teplice a Duchcov. V práci je popsán současný stav a opatření, která
jednotlivá města upravují vyhláškou. V rámci praktické části práce autorka zpracovává vlastní návrh
řešení tohoto problému a to nejen v případě studovaných lokalit, ale i v jiných městech.

Závěrečná práce má 38 stran vlastního textu včetně 30 obrázků a 1 tabulky. K jejímu vypracování
bylo použito pouze 16 literárních pramenů, což by mohlo být i vzhledem k řešenému tématu
považováno za dostačující. Literární zdroje jsou v textu sice správně citovány, ale s nedostatky v
seznamu literatury.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Lze konstatovat, že jednotlivé body uvedené v zadání závěrečné práce byly v podstatě splněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Závěrečná práce má slabší úroveň. Grafické přílohy jsou mnohdy poměrně nekvalitní, přestože v
některých případech i vhodně doplňují textovou část.

K práci mám následující kritické připomínky:
- seznam použité literatury není sestaven dle platných technických norem uvedených ve směrnici
děkana HGF č. 1/2008,
- nevhodně naformulovaný druhý bod cíle diplomové práce: "montáž košů na psí exkrementy
současně se zásobníky na sáčky na psí exkrementy" z uvedeného v podstatě vyznívá, jako by montáž
košů na psí exkrementy byl součástí praktické části,
- v Tabulce 1 (str. 5) chybí jednotka pro uvedené množství odvezeného bioodpadu do společnosti
EKODENDRA v Chudeřicích, domnívám se, že je zcela zbytečné používat jak písemné (Tabulka) tak
i grafické znázornění (Obrázek) stejných dat.
- v kapitole 3 nejsou uvedeny žádné citace, přestože je citováno z vyhlášek jednotlivých měst,
- autorka uvádí v rámci kapitoly 4.2 Metodika hodnocení použitý dotazník, jak uvádí v další kapitole,
tak oslovila poměrně velký počet respondentů, ovšem v praktické části postrádám nějaké konkrétní
vyhodnocení z pohledu na věkovou skupinu, pohlaví apod. Není jasné, jak na jednotlivé otázky v
dotazníku bylo odpovězeno atd. Proč pak byly dotazníky použity, když nejsou vyhodnoceny?

5. Hodnocení formální stránky.
Závěrečná práce je zpracována poměrně nedbale. Formulace jsou sice jasné a věcné, kapitoly mají
logický sled, ale i tak považuji práci po jazykové i formální stránce za slabou a to především
vzhledem k tomu, že se v ní vyskytuje celá řada jak formálních nedostatků, tak také překlepů.

Připomínky k formální stránce:
- již v abstraktu je překlep: "V práci je popsán současný stav a opaření, která ...", str. 6 první odstavec
"Zjištěné informace se dále poskytuje firmě, která ...", atd.
- gramatické chyby, především ve shodě podmětu s přísudem viz str. 25 kap. 4.4. "... ty se ukládají do
igelitových sáčků, které by byli součástí určených nádob,..."
- na str. 13 je u obrázku č. 9 uvedená číslice 910, patrně se opět jedná o překlep, navíc obrázek



zasahuje mimo oblast tisku (obdobná situace je i u obrázku na straně 15 atd.), takže není vytištěn
celý, což nasvědčuje podobně i jako pozůstatky po revizích o nedostatečné kontrole práce autorkou
před tiskem a snižuje to tak úroveň práce.
- v obsahu práce není zařazena kapitola "Literatura", "Seznam obrázků a tabulek",
- od obrázku 11 na straně 15 nesouhlasí odkazy na obrázky v textu se skutečností,
-  vyskytuje se nesprávné psaní vícemístných číslic str. 18, kap. 4.1 Metodika hodnocení, str. 35 kap.
5 (oddělování číslic v dlouhých číslech po třech řádech, dle ČSN ISO 31-0: Veličiny a jednotky. Část
0: Všeobecné zásady. ČNI, Praha 1994).
- mezi číslem a jednotkou se píše mezera kap. 4.2.2 až 4.2.4.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce nepřinášejí žádné nové poznatky, tudíž nemohou být dále použity, maximálně mohou
být poskytnuty a to po doplnění o výsledky z dotazníkového šetření Magistrátu města Most.

7. Celkové hodnocení práce.
I přes uvedené nedostatky a připomínky DOPORUČUJI PRÁCI K OBHAJOBĚ.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 21.05.2012 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.


