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Diplomantka se v práci zabývá problematikou biodegradabilního odpadu. V první části práce 

definuje pojmy související s problematikou, vysvětluje důležitost třídění odpadů, popisuje způsoby 

dalšího zpracování biologicky rozložitelného odpadu a zkoumá stav odpadového hospodářství 

v Pardubicích. Dále se zabývá i legislativní stránkou věci – právními předpisy Evropské unie 

a právními předpisy České republiky. Ve druhé části pak diplomantka řeší problematiku svozu 

odpadu, součástí práce je aplikace na vytváření optimálních tras vozidel při svážení odpadu. 

Cíl diplomové práce se diplomantce z větší části podařilo naplnit. Kapitoly týkající se odpadů, 

jeho třídění a zpracování jsou poměrně podrobné. Autorce lze však vytknout zastaralá data, ze kterých 

vychází (zdroj [10] a [12] z roku 2003). Situace se od té doby mohla i výrazněji změnit. V druhé části 

zaměřené na řešení svozu odpadu diplomantka správně vybrala matematické metody vhodné pro 

řešení úlohy a vytvořila aplikaci pro navrhování tras svozu odpadu. V algoritmech se však objevují 

drobné nepřesnosti ve formulacích. Např. na str. 40 v kroku 2 u zpětné rekonstrukce cesty hledané 

Dijkstrovým algoritmem termín „rozdíl ohodnocení vrcholů“ není přesný. Z uvedeného není jasné 

pořadí vrcholů při odečítání (jde o neorientovaný graf, počáteční a koncový vrchol hrany lze tedy 

zaměňovat). Dále na str. 43 u Fleuryho algoritmu není uvedeno, že tahy vzniklé v kroku 3 je nutné 

zařadit do tahu vytvořeného v kroku 2 za vrchol zvolený v kroku 3. Na str. 45 u heuristického 

algoritmu pro nalezení hamiltonovské kružnice je v kroku 2 špatný zápis indexů vrcholů. 

Na začátku kapitoly 9, týkající se počítačové implementace, by mělo být řečeno, kterou 

metodou (z metod uvedených v kapitole 8) bude úloha řešena a proč byla zvolena právě tato metoda. 

Výběr metody se dozvídáme jaksi mimochodem až na začátku podkapitoly 9.3.5. Důvody výběru této 

metody nejsou uvedeny nikde.  

Práce neobsahuje zhodnocení získaných výsledků, které bylo jedním z cílů práce. Diplomantka 

navrhla svoznou trasu pro pardubické sídliště Polabiny, kde však skutečný svoz biodegradabilního 



odpadu dosud neprobíhá. Ke zhodnocení výsledků by ale bylo vhodnější vybrat oblast, kde je již svoz 

biodegradabilního odpadu provozován, a porovnat, zda trasa určená aplikací skutečně přinese zlepšení 

stavu, případně určit, jaké úspory toto zlepšení pro společnost zabezpečující svoz odpadu představuje.  

 Po formální stránce obsahuje práce některé nedostatky. Uvádím základní z nich: 

 Kapitoly nejsou vyvážené (např. kapitola 4 zahrnuje tři strany, z toho jedna strana 

obsahuje pouze grafy, které by bylo vhodnější zařadit do příloh; kapitola 5 má pouhé 

dvě strany – měla by být spíše začleněna jako podkapitola jiné kapitoly).  

 Kapitoly nejsou řazeny logicky. Analýzu složení odpadů a odhady produkce odpadů by 

bylo lépe zařadit na začátek práce, pak teprve by měly následovat kapitoly týkající se 

jedné složky odpadu, kterým je biologicky rozložitelný odpad.  

 U ilustrací 6 a 7 (str. 26) chybí procentuální vyjádření zobrazovaných údajů. Také 

barevné provedení těchto ilustrací je matoucí - např. u ilustrace 6  je akceptovatelná 

vzdálenost kontejneru méně než 10 m označena modře, totéž u ilustrace 7 je označeno 

zeleně atd. Vhodné by bylo stejné barevné provedení, které by zvýraznilo provázanost 

obou ilustrací. 

 Na str. 29 a str. 30 je dvakrát ilustrace 9 (letecký snímek kompostárny Dražkovice – 

ani jeho barevná verze nemá valnou vypovídací hodnotu, o černobílé ani nemluvě). 

 V práci nejsou všude uváděny citace (týká se především kapitoly 8, která obsahuje 

pojmy a algoritmy teorie grafů). 

 Obecně zavedenou zvyklostí, která zlepšuje přehlednost práce, je uvádět novou 

kapitolu na novou stránku (týká se kapitol 7 a 8), úvod a závěr nemá být očíslován. 

Aplikace, která je součástí práce, je funkční, z uživatelského hlediska přehledně zpracovaná. 

 

Práci k obhajobě doporučuji. V rámci obhajoby by diplomantka mohla uvést důvody výběru 

metody pro aplikaci a vysvětlit, jak je v aplikaci řešen přikázaný směr jízdy na křižovatkách 

a případné otáčení sběrného vozidla. Ne v každé ulici je možné sběrné vozidlo bez problémů otáčet. 

Vzhledem k připomínkám uvedeným výše klasifikuji práci stupněm velmi dobře. 

 

 

 

       Ing. Markéta Brázdová, Ph.D. 


