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Diplomová práce věnovaná problematice systémů sestává z šesti kapitol, úvodu a 

závěru. V první kapitole se autorka zabývá definicí užitých pojmů a vymezením základních 

východisek zkoumané problematiky. V druhé kapitole následuje přehled přírodovědeckých 

východisek pro koncept hierarchie nakládání s odpady. Po přehledu možností nakládání 

s komunálním odpadem autorka definuje systémy sběru a systémy poplatků za svoz 

komunálního odpadu, které jsou užívány v České republice a  následně analyzuje současnou 

situace v obci Záboří nad Labem. V kapitole 6 jsou obsaženy hlavní přínosy práce, kde se 

autorka věnuje analýze návrhů možných opatření pro Záboří nad Labem vedoucím k 

efektivnějšímu systému nakládání s odpady. 



 

Celkově způsob zpracování ukazuje na pečlivý přístup ze strany autorky a to jak 

v rešeršní časti, tak v části praktické. Práce je promyšlená, velmi logicky strukturovaná, 

působí zcela kompaktně. Kladně lze také hodnotit zejména využití jednoduchých nákladových 

modelů pro ověření výsledků navrhovaných změn. Z práce je patrná snaha autorky o 

komplexní a objektivní způsob zpracování. Což se jí velmi dobře daří. 

I po formální stránce je práce zpracována pečlivě, má logickou strukturu, adekvátní 

stylistiku i estetickou grafiku a výsledky odpovídají stanoveným cílům.  

Vzhledem výše uvedeného, hodnotím práci pozitivně, doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji hodnotit stupněm -  výborně. 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Co byste obcím doporučila do budoucna jako hlavní priority v nakládání  

s komunálním odpadem? 

2.  Jak reálné je uvedení Vašich závěru do praxe nakládání s odpady v obci Záboří 

nad Labem? 

 

 
 
Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborn ě 

 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
 
Oponent diplomové práce: 
Jméno, tituly:  

RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.          Podpis: 

 

 

V Pardubicích dne 23. května 2016 

 


