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Diplomová práce se zabývá problematikou systémů poplatků za svoz komunálního odpadu a podle empirických 

dat vyčísluje možné úspory za svoz tuhého komunálního odpadu pro místní obyvatele v rámci platby příslušných 

poplatků. Práce se sestává z osmi kapitol, úvodu a závěru a lze ji také členit do tří základních částí. První se 

zabývá definicí užitých pojmů a vymezením základních východisek zkoumané problematiky s důrazem na 

legislativní rámec. Následuje charakteristika hierarchie nakládání s odpady a popis tzv. burzy odpadu. Druhá část 

definuje systémy sběru a systémy poplatků za svoz komunálního odpadu, které jsou užívány v České republice 

včetně analýzy současné situace v obci Staré Jesenčany. Na tu navazuje třetí část, která se věnuje návrhům a 

možným opatřením pro Staré Jesenčany vedoucím k efektivnímu systému nakládání s odpady. 

Autorka si zvolila téma, které lze nesporně považovat za aktuální. Celkové pojetí ukazuje na pečlivé zpracování 

ze strany autorky a to jak v rešeršní časti, tak v části praktické. Kladně lze hodnotit zejména využití 

jednoduchých nákladových modelů pro ověření výsledků navrhovaných změn. Zajímavým zjištěním, ke kterému 

autorka došla je, že třídění odpadu povede k nárůstu plateb za odpad, což je v rozporu s tvrzením Ministerstva 

životního prostředí České republiky, které tvrdí opak. Tedy zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky, dle 

autorky, nepovede k vyššímu třídění odpadu. Po formální stránce je práce zpracována vhodně, má logickou 

strukturu, adekvátní stylistiku a výsledky odpovídají stanoveným cílům.  

 

 

 

 



 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Lze výsledky provedené analýzy zobecnit? 

2) Co je konkrétní příčinou růstu nákladů za svoz odpadu při větší míře třídění? 
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