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Bakalářská práce je zaměřena na problematiku v obecné teorii odpadového hospodářství
poměrně málo rozpracovanou. V Evropě toto téma nabývá na aktuálnosti v posledních
několika málo letech. Cílem práce je určit hmotnostní složení volně pohozených odpadů
(litteringu) ve vybraných obchodních centrech Prahy. Jak ukazují literární zdroje, výzkum
v oblasti litteringu probíhá i v podmínkách ČR. Littering patří mezi současné společenské
problémy, čistota veřejných prostranství je součástí dobrého image měst a obcí. Jedinečnost
bakalářské práce spočívá v tom, že je první, která se zabývá volně pohozenými odpady
v uzavřeném prostoru obchodních center.
Experimentální činnost zaměřená na littering provozovaný návštěvníky pražských obchodních
center Nový Smíchov, OC Chodov, OC Černý most, Metropole Zličín, OC Arkády, probíhala
podle předem stanovené metodiky. Metodický postup zvolila a rozpracovala autorka práce
sama, na základě rešerše vědeckotechnických informací. Autorka vhodným způsobem
aplikovala získané poznatky do užité metodiky, zejména výběrem sledovaných materiálových
skupin odpadů a výsledných měrných jednotek. Ke zvýšení vypovídací schopnosti ukazatelů
mohou přispět opakovaná měření v určitých časových intervalech, např. po dobu jednoho
roku.
Struktura bakalářské práce je logická a uspořádání jednotlivých kapitol a práce jako celku je
přehledné. V práci uvedené informační zdroje jsou adekvátní zpracované problematice. Práce
je doplněna účelnými datovými soubory, v tabulkovém a grafickém zpracování. Závěry práce
jsou formulovány jasně a srozumitelně, v potřebném rozsahu. Vlastní názory autorky jsou
vyjádřeny v metodické části práce a zejména se odráží v diskusi. Bakalářská práce je dobrým
podkladem a inspirací pro další dlouhodobější sledování v této oblasti.
Autorka správně pracuje s odkazy a citacemi. Stylistická úroveň práce je zdařilá, závěry jsou
formulovány jasně a srozumitelně. K formální úpravě mám určité výhrady související s
některými překlepy, zejména v abstraktu a úvodní části práce. Postrádám také číslování
tabulek a grafů.
Na str. 7 jsou uváděny různé definice litteringu, při obhajobě práce by bylo zajímavé zjištění,
kterou z nich autorka preferuje a proč? Na str. 36 v rámci „diskuse“ zmiňuje autorka dobré
zkušenosti se systémem zálohování nápojových obalů v prevenci litteringu, nebylo by v této
souvislosti vhodné zavést do metodiky rozdělení odhozených odpadů na „obaly“ a neobaly“?
Bakalářská práce je zpracována na aktuální téma, je zdařilá, prakticky přínosná. Práci
doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výbornou.
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