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Optimalizace nakládání s odpady v obci Stará Ves

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

19

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

5

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

88

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Oceňuji velké množství informací, které autorka do textu zahrnula, a to od rešerše legislativních a
strategických dokumentů po detailní analýzu odpadového hospodářství obce. Autorka je v tématu
práce angažovaná a v problematice se velmi obratně orientuje. Hlavním přínosem práce je její
praktické využití při optimalizaci odpadového hospodářství obce.
Nedostatky v práci:
Hlavním nedostatkem jinak pečlivě zpracované práce je menší přehlednost a srozumitelnost. Práci by
velmi pozvedlo častější zařazení schémat, grafů a hlavně jednoduchých map (poloha obce v rámci
regionu, skládky, trasy odvozu odpadu, poloha ulic vzhledem ke sběrnému dvoru atd.). Protože práce
obsahuje velké množství zkratek, snižuje její srozumitelnost také jejich nekompletní seznam.
Vzhledem k odporujícím si vyjádřením autorky je potřeba vyjasnit způsob výběru respondentů.

Otázky k obhajobě:
Popište prosím způsob, kterým jste vybírala domácnosti do dotazníkového šetření.
Pokuste se popsat příčiny vysoké produkce směsného odpadu v obci, která je v přepočtu na jednoho
obyvatele v rámci ČR nadprůměrná.
Jaký systém třídění odpadů využívají ostatní obce Sdružení obcí Rýmařovska? Prosím o přehledné
vyjádření (např. mapa).
Jaké zkušenosti mají se zaváděním kompostérů obce jiných regionů?
Současný systém třídění odpadu svozem od domu může znesnadnit třídění odpadu turistům a
rekreantům, kteří se v obci zdržují kratší dobu než týden. Jak je tento problém možno řešit?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.
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