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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství ve zvoleném 

kraji České republiky. Práce je rovnoměrně rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V první části, kterou lze hodnotit jako rešeršní, jsou standardním způsobem shromážděny 

potřebné teoretické znalosti nutné pro pozdější praktickou aplikaci. Ve druhé části byly 

zvoleny a popsány konkrétní sběrné dvory v Pardubicích, jejichž provoz byl následně 

podroben analýze založené na empirických datech získaných pomocí terénního šetření. 

V závěru práce je provedeno shrnutí získaných poznatků a stručná analýza zvolených 

ekonomických souvislostí.   

Text splňuje požadavky na diplomovou práci, přesto je třeba autorce vytknout některé 

stylistické nedostatky a místy přílišnou stručnost ve vlastních komentářích a značnou 

omezenost výzkumu v kapitole 4.4, která se zabývala ekonomikou sběrných dvorů. Jako 

jednoznačný klad práce je nutné zdůraznit empirický výzkum a jeho prezentaci, strukturu 

práce a vlastní výstupy, které lze považovat za největší přínos práce. Práci tímto doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Existují ukazatele, které potvrzují či vyvracejí efektivitu třídění odpadu? 

2) V práci uvádíte, že sběrné dvory provozuje společnost Služby města Pardubic – 

Odpady a.s.  Jaké místo v hierarchii veřejné správy tato společnost zaujímá? 
 

Práce je  doporučena k obhajobě  
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