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Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Celkový počet bodů: 93. 

 
Slovní hodnocení: 
Zvolené téma bakalářské práce je součástí aktuálně diskutovaných problémů spojených se stále 
narůstajícím množstvím odpadů a způsobů jak omezit jejich nepříznivé dopady na životní prostředí. 
Vzhledem k časovému limitu a možnému rozsahu této práce se autor velmi dobře zhostil uvedeného 
zadání. Předložená práce je rozdělena do sedmi základních kapitol počínaje definicí odpadu, jeho 
produkcí, způsoby následného zpracování, současnou legislativou a možnostmi předpokládaného vývoje 
pro následující roky. Ve všech kapitolách se srovnává vývoj a současná praxe v ČR s dostupnými daty 
v EU tak i některých dalších vyspělých zemích. V mezích daných možností se jedná o ucelený náhled na 
danou problematiku. Autor se ve své práci odvolává na velmi široký výběr použité literatury, který 
zahrnuje 69 odkazů včetně internetových adres. Práce je řazena přehledně s tabulkami a grafy, které 
názorně dokumentují popisované systémy nakládání s odpady.  Autor používá v několika případech 
nesprávné respektive nepřesné názvy, které se v české legislativě nevyskytují a je potřebné je 
respektovat.   
 
Dílčí chyby:   
Velmi dobrou odbornou úroveň zpracování náročné problematiky snižují některé dílčí nepřesnosti ve 
vyjadřování. Jedná se zejména o následující případy: 

1. Na str. 15 je uveden nepřesný název Společenství EU, hovoříme buď o Evropském 
společenství, nebo o Evropské unii 

2. Na str. 17 je nesprávně uveden pojem „tuhý komunální odpad“, zákon o odpadech 
z roku 1997 i 2001 používá zásadně pojem „Směsný komunální odpad“. V případě 
složení SKO hovoříme o složkách nebo druzích odpadů, nikoliv o segmentech. 

3. Na str. 18 je definice živnostenského odpadu, která je v zákoně o odpadech definována 
jako „odpad podobný komunálnímu“, i v případě definice nebezpečných odpadů není 
přesně zohledněna zákonná formulace 

4. V textu pod tabulkou na str. 20 jsou chybně uvedeny hmotnostní jednotky, místo 
kilogramů, patří tuny. 

5. V textu pod obrázkem 2.2.1-1 na str. 30 je chybně uvedeno vytřídění 10 kg/osoba 



„papíru“ místo správného „plastu“. 
6. Na str. 40 v bodě „Pračka spalin“ není vysvětlena neutralizace kyselých složek spalin a 

místo absorpce je uvedeno obsorpce. Následující text pak nesouvisí s názvem bodu, 
ale s využíváním odpadních vod z pračky spalin na úpravu popílku.   

7. Na str. 62 je chybně uvedena teplota spalování 110 °C – správně 1100°C. 
8. Na str. 65 je v textu chybně uvedeno „CO2“ – správně „CO“ a „NH

3
“ – správně „NH3“. 

Místo limitu pro fluorovodík HF je uvedeno hafnium. 
 
Přes některé dílčí a méně podstatné výhrady a gramatické chyby, lze předloženou práci pokládat za 
velmi přínosnou a vzhledem k malé informovanosti široké veřejnosti o této problematice by bylo účelné 
některé části této práce publikovat. 
 
 
Otázky k obhajobě: 

 Jaké úřady kontrolují zařízení pro energetické využívání odpadů v rámci dodržovaní 
ustanovení právních předpisů souvisejících s touto činností? 

 Vysvětlete, co znamená stanovení emisního limitu pro PCDD/F v přepočtu na toxický 
ekvivalent dle NATO. Jsou známé i jiné přepočty, dle kterých je odhadováno zdravotní riziko 
perzistentních organických polutantů na zdraví člověka? 

 Je dle Vašeho názoru mechanicko-biologické třídění SKO cestou k vyřešení snižování 
biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky a cesta k energetické bezpečnosti a 
omezení závislosti na ruském plynu jak vyžaduje EU?  
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