
Oponentský posudek disertační práce  
 

 

Autor práce:  Ing. Lenka Szásziová 

Téma práce:  Analýza interakcí v odpadovém hospodářství 

 

 

Disertační práce se zabývá především zpracováním nepřesných dat v oblasti odpadového 

hospodářství, jejich bilancováním a prognózováním. Rozsahem patří mezi stručnější (93 stran včetně 

příloh), text je však vesměs věcný a výstižný. Práce obsahuje popis provedených výpočtů a diskusi 

výsledků, na začátku je doplněna o úvodní rozbor situace v oblasti odpadového hospodářství 

s ohledem na legislativu a dostupná data.  

Primárním cílem práce bylo navržení výpočetního postupu, který by umožnil opravit (čili 

dát do vzájemného souladu) data o produkci odpadů v různých územních celcích, získaná z databází 

veřejné správy a zatížená chybami a nepřesnostmi. Korekce dat je založená na požadavku, aby data 

vyhovovala materiálové bilanci na vyšších územně správních celcích (tj. krajích a celé ČR). Využití 

tohoto elementárního požadavku pro korekce je nejprve demonstrováno na testovacích datech, 

přičemž z rozboru vyplývá, že navržený algoritmus vede k systematicky lepším výsledkům než 

metoda korekce pomocí průměrování. Algoritmus pro určení korigovaných dat využívá kvadratické 

optimalizace, kde účelovou funkci tvoří suma kvadrátů relativních odchylek. Tento algoritmus byl 

implementován do výpočetního nástroje nazvaného Justine. Princip metody je jasně vysvětlen a 

doplněn o její matematický zápis, trochu jen chybí širší perspektiva výběru konkrétní metriky, 

jakkoliv je zvolená alternativa přirozená. 

Hlavní aplikací nástroje Justine v disertační práci je korekce predikcí množství odpadů na 

několik let dopředu. Taková predikce pro jednotlivý region je značně problematická díky špatné 

kvalitě vstupních dat, jejich náhodnosti, nízkému počtu historických dat, nelinearitě vývoje a potřebě 

provádět predikce v relativně dlouhém časovém horizontu. Nástroj Justine umožňuje plně využít 

doplňkovou informaci o vzájemných bilančních vazbách v hierarchii regionů a tak predikci na všech 

uzlech v síti regionů vylepšit.  

Vyhodnocení chování vytvořeného algoritmu na testovacích datech zatížených náhodnými 

a systematickými chybami přesvědčivě ukazuje, že vytvořený nástroj Justine přináší v případě 

náhodných odchylek významnou přidanou hodnotu a v případě systematických odchylek se 

asymptoticky přibližuje korekční metodě založené na průměrování. Z praktického hlediska tedy 

vyvinutý nástroj poskytuje měřitelný a nezanedbatelný přínos. Prezentace tohoto přínosu na stranách 

47 a 48 je nicméně poněkud matoucí, když tzv. „poměr odchylek“ je vykreslen v rozsahu 0-100%, 

kde 100% odpovídá součtu odchylek obou metod. 

Aplikační případové studie prezentované v sedmé kapitole práce jsou zjevně reálnými 

výstupy a dokazují kromě akademické ceny také reálnou tržní hodnotu vytvořeného nástroje Justine. 

Tato zjevná využitelnost výsledků aplikovaného výzkumu, který byl předmětem disertační práce, je 

podle mých zkušeností ojedinělá a zaslouží, aby byla vyzdvižena.  

 

Následující připomínky jsou spíše formální a neměly by být předmětem rozpravy při obhajobě: 

 Překlep v datu publikace [1], která je ve skutečnosti o deset let mladší. 

 Anglicko-české vyjadřování v rešeršní kapitole 4.1 bez patřičných formálních úprav. 

 Opakované odkazy na následující kapitoly práce při vysvětlování podstaty nástroje 

Justine v kapitole 6.2, které výklad spíše zatemňují.  

 Přehled literatury v kapitole 6.2 má charakter komentované bibliografie (nikoliv 

rešerše) a jako takový nemá potřebný argumentační efekt pro zvolenou metodu řešení. 



 Občasné gramatické nepřesnosti typu „…odhady blízké přesným, avšak neznámým 

hodnotám parametrů, vypočtených …“ (zde str. 37) . 

 Pojem „územní agregace“ je v práci používán i předtím, než je na straně 38 uvedena 

jeho definice. 

 Obrázky 16-18 a tabulky 8 a 9 neprezentují anoncovaný „podíl chyby výsledku nástroje 

Justine vůči metodě aritmetického průměru“, ale podíl chyby nástroje Justine vůči 

součtu chyb obou metod, což je matoucí. Porovnání alternativních metod by bylo 

možná srozumitelnější s využitím jiné statistiky, např. vhodně normalizované 

směrodatné odchylky. 

 Vysvětlení k hodnotám v posledním sloupci Tabulky 13 (první odstavec na str. 56) se 

zdá být zavádějící, protože tzv. „váhování“ popsané v kap. 6.3 není pro ORP 

konstantní. 

 Odkazování na neexistující diplomovou práci s plánovaným dokončením až v roce 2018 

v souvislosti s rovnicí (17) neodpovídá citačním pravidlům. Navíc z formulace odkazu 

není jasné, zda uvedené výsledky bude diplomová práce přebírat z disertace nebo 

naopak.  

 

Náměty pro diskusi 

Nabízí se otázka (na niž jsem marně hledal odpověď v rešeršní části práce), zda zvolený 

korekční algoritmus v nástroji Justine je z nějakého pohledu optimální? Čili zda by např. jiná metrika 

(váhové součinitele v účelové funkci) nemohla vést k ještě lepším výsledkům? 

V práci poněkud chybí popis implementace nástroje a jeho uživatelského rozhraní, datové 

struktury a propojení s nástrojem NERUDA – byl to záměr nebo opomenutí? 

Konkrétní volba nelineárního regresního modelu (16) nebyla zdůvodněna žádnými věcnými 

argumenty či odkazem na použitý zdroj. Bylo by myslím zajímavé dozvědět se (zvláště s ohledem na 

současný poměrně rychlý vývoj v odpadovém hospodářství), zda jde čistě o lokální extrapolační 

model, či zda má např. schopnost respektovat přirozené asymptoty budoucího vývoje?  

Výsledky prezentované v kapitole 7.1.4 ukazují v některých případech poměrně velké rozdíly 

mezi dvěma alternativními postupy (tzv. „PredoSum“ a „SumoPred“), přičemž v diskusi o těchto 

rozdílech jsem nenašel rozuzlení, které by je nějak porovnalo nebo např. zmínilo jejich silné a slabé 

stránky – lze je identifikovat? 

 

Závěrečné shrnutí: 

Práce je psána v českém jazyce a to věcným stylem, s nízkým počtem překlepů a 

gramatických chyb. Zabývá se zcela aktuální problematikou a dokonce lze říci, že je v oblasti 

odpadového hospodářství průkopnická. Metoda řešení je adekvátní a přínos autorky 

k prezentovaným výsledkům je zjevně výrazný.  

Doktorandka přesvědčivě dokázala, že se v problematice odpadového hospodářství výborně 

orientuje, že umí aplikovat teoretické poznatky a že je schopna na profesionální úrovni pracovat se 

specializovanými výpočetními nástroji. Práce splnila svůj cíl v plném rozsahu, což dokládají tři 

případové studie. I po grafické stránce je práce kvalitní, obrázky jsou výstižné. 

Požadavky kladené na disertační práce v daném oboru jsou splněny, a proto práci 

doporučuji k obhajobě. 
 

 

 

V Brně 7.6.2017        

 doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. 


