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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti X   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
  X  

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
  X  

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky k obhajobě: 
Práce má celkový rozsah 81 stran + přílohy a je členěna do 5 kapitol. V první kapitole autorka 
cituje právní úpravu v oblasti nakládání s odpady, zejména zákon o odpadech a směrnici EU o 
odpadech. Ve druhé kapitole se zabývá komunálním odpadem a povinnostmi obcí při 
nakládání s ním. Jedná se opět o právní úpravu v této oblasti. Třetí kapitola je věnována 
integrovanému systému nakládání s odpady, ve čtvrté kapitole se potom zaměřuje na různé 
systémy zpětného odběru. Obecně lze říci, že autorčin přínos je patrný zejména v páté 
kapitole, neboť kapitoly 1 – 4 tvoří rešeršní část práce. Vlastní přidaná hodnota je však i zde 
poměrně diskutabilní. Autorka pouze obecně, i když správně, poukazuje na úskalí 
používaného systému. Konkrétní řešení problému je zde málo akcentováno.  
Z hlediska formálních úprav práce splňuje stanované požadavky. 
 
 
 
 



 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Existuje nějaký obecný princip, jehož aplikací lze odvodit hierarchii nakládání 
s odpady? 

2) Jakým způsobem jste poznatky z hierarchie nakládání s odpady využila pro 
dosažení výsledku práce?  

 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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