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Rozsah práce 

Práce se rozkládá na 222 číslovaných stranách, včetně přílohové části, z toho samotná textová část na 170 stranách, 

což odpovídá doporučenému rozsahu práce tohoto typu. Práce obsahuje 98 obrázků, 35 tabulek a 10 příloh. 

Volba tématu 

Problematika technické infrastruktury, která je zúžena na oblast odpadového hospodářství, resp. komunálního 

odpadu jako takového, je ve vztahu k obyvatelstvu, jeho struktuře a vývoji na úrovni jakýchkoliv sledovaných 

jednotek aktuální, a to hned v několika směrech. Můžeme hovořit o vlivu konzumního způsobu života společnosti 

na zvyšující se produkci odpadů, který je však dáván čím dál tím více do kontrastu s větším uvědoměním si značné 

části obyvatelstva směrem k ochraně životního prostředí, stejně jako technického pokroku při zpracování odpadů, 

což vede k celé řadě možností třídit a recyklovat nemalou část vyprodukovaného odpadu. To sebou nese celou řadu 

sociálních i ekonomických konsekvencí, které přesahují do dalších rovin běžného života občanů v určitém regionu, 

resp. společnosti jako takové.  

Cíl práce a jeho naplnění 

Cílem práce je, jak již název napovídá, „…kvantifikovat vliv demografických změn na produkci komunálního odpadu 

v domácnostech v České republice v současnosti a zároveň porovnat jejich vliv s vlivem dalších faktorů.“ Zde lze 

polemizovat o správném vymezení tohoto cíle, neboť v práci není analyzován vliv demografických změn, které lze 

vnímat spíše jako změny v čase, ale spíše vztah územních specifik, resp. intenzit či zastoupení určitých proměnných 

sociálně-ekonomicko-demografického charakteru na množství vyprodukovaného odpadu v daném regionu. Tento 

můj úsudek pak směřuje i směrem ke správnému názvu celé dizertační práce, který opět používá pojem 

„demografické změny“… Pokud odhlédneme od tohoto spíše upřesňujícího faktu, než poukázání na chybu, tak se 

lze domnívat, že autorka dokázala ve své práci postihnout právě vliv možných faktorů na produkci různých typů 

odpadů v Česku na úrovni obcí.  

Struktura práce 

Předkládaná práce je standardně strukturovaná, přičemž je členěna do osmi hlavních kapitol, včetně Úvodu 

a Závěru. První kapitola je věnována vymezení základních pojmů a studovaného problému, stejně jako stanovení 

tří vstupních hypotéz. Druhá kapitola se věnuje rešerši literatury směrovanou k dohledání dostupných studií, 

analyzujících vliv různých faktorů na produkci komunálního odpadu. Tato rešerše je zpracovaná na slušné úrovni 

a dokáže čtenáři velmi dobře pochopit studovanou problematiku. V rámci druhé kapitoly jsou i více představeny 

jak potenciální vysvětlovaná závislá proměnná, tak vysvětlující nezávislé proměnné. Po přečtení těchto kapitol 

lze mít dvě drobné poznámky: u nezávislých proměnných v rámci podkapitol 2.4.1 a 2.4.2 by pro větší 

přehlednost bylo bývalo vhodné jednotlivé charakteristiky zvýraznit např. kurzívou; na s. 35 ve třetím odstavci se 

píše o charakteristikách situačních a osobnostních, které jsou dále v rámci jednotlivých podkapitol představeny, 

což je zdůrazněno i na konci tohoto odstavce… avšak název podkapitoly 2.4.1 nemá v sobě pojem „situační“, ale 

„organizační“ – tím může být čtenář trochu zmaten. Pro oponenta je překvapením, jaké všechny osobnostní 

charakteristiky, které mají nějaký vliv na množství vyprodukovaného odpadu, byly kdy v jednotlivých studiích 

sledovány, jako např. kojenecká úmrtnost, naděje dožití či vliv náboženství… 

Název třetí hlavní kapitoly je možná trochu zavádějící (Návrh modelu pro Českou republiku), jelikož se spíše jedná 

o popis dat a částečné představení metodologických postupů, které budou následně postupně použity. Čtvrtá 

kapitola je již pro čtenáře zajímavější, popisuje odpadové hospodářství na našem území, staví ho do mezinárodního 

kontextu a blíže přibližuje základní regionální rozdíly, a to především na úrovni krajů Česka, ale i obcí. Pátá kapitola 



se zaměřuje na popis obyvatelstva Česka, resp. vybraných proměnných, které následně převážně vstupují do analýz 

jako nezávisle proměnné, a to dle výsledků sčítání lidu, a to v rámci přiblížení trendů i ve vývojovém pohledu. 

Rozložení těchto charakteristik v prostoru je pak ilustrováno pomocí dat z posledního sčítání v roce 2011 formou 

kartogramů, ale i pomocí metody lokální prostorové autokorelace (LISA). Šestá kapitola se již zaměřuje na výsledky 

práce, a to konkrétně na výsledky regresní analýzy. Jsou zde představeny výsledky modelů pro jednotlivé studované 

druhy odpadů vypočítané metodou mnohonásobné lineární regrese. Druhá kapitola s výsledky, je kapitola sedmá, 

kde jsou prezentovány výsledky analýzy prostorových dat, a to s využitím geograficky vážené regrese (GWR). 

V Závěru jsou všechny hlavní poznatky shrnuty a konfrontovány s vytčeným cílem, resp. jsou zde verifikovány 

vstupní hypotézy a nastíněn další potenciální možnosti výzkumu této problematiky. 

Metodologicko-analytické postupy 

Po metodologické stránce se jedná o poměrně pestrou práci, snažící kombinovat různé postupy, které však na sebe 

logicky navazují a jejich použití se zdá být korektní. Přesto si dovolím na tomto místě zmínit, že některé použité 

metody, jejich možnosti i limity použití, nebyly příliš podrobně popsány, a to s ohledem na jejich využití v práci 

a lepší pochopení prezentovaných výsledků.  

V kapitole 2.5 jsou popsány metody analýzy dat a konstrukce modelu. Již tam lze narazit na první zásadnější 

problém, kdy se jedná se o nedostatečné metodologické vysvětlení používaných metod, a to především metod 

prostorové autokorelace a geograficky vážené regrese. V textu jsou správně popsány základní zdroje chyb při použít 

těchto metod, ale spíše ve vztahu ke kvalitě vstupních dat za jednotlivá území ve smyslu podhodnocení či 

nadhodnocení údajů. Co ale není diskutováno – a s čím se autorka posléze v práci setkává – je, jak řešit použití 

těchto metod v případě, že za dané území nejsou data vůbec k dispozici. Jak je tato situace v odborné literatuře 

řešena? Pro chybějící regiony by šel provést za určitých okolností např. odhad na základě okolních hodnot apod., 

ale lze se domnívat, že prostorové analýzy v rámci GIS mohou být počítány i s chybějícími hodnotami.  

V kapitole 3 (s. 61, druhý odstavec) je napsáno, že „analyzovány byly pouze ty obce, které jsou povinny údaje do 

systému ISOH dodávat … přesné počty obcí a obyvatel, které nebyly analyzovány, se liší podle použité závislé 

proměnné (nejsou vždy uvažovány obce s nehlášenou nebo nulovou hlášenou produkcí daného druhu odpadu 

a vyloučeny jsou také extrémní hodnoty, které se výrazně odlišují od průměru a jsou pravděpodobně důsledkem 

chyby v hlášení)…“. V podkapitole 3.1 pak autorka píše: „Z další analýzy byly vyloučeny obce, u kterých se uvedená 

produkce odpadu lišila o více než trojnásobek směrodatné odchylky od průměru …. zároveň byly vždy odstraněny 

obce s nulovou produkcí dané složky komunálního odpadu, což také způsobuje rozdílnou velikost studovaných 

souborů obcí v jednotlivých analýzách“, což deklaruje posléze tab. 8 na s. 81, kde je vidět, že dle typu analýzy se 

jedná o zahrnutí 4 795–5 459 obcí, tj. 75–88 % obcí Česka. Bohužel, v rámci popisu dat pak není nikde v práci možné 

zjistit, které obce nedisponovaly patřičnými daty, a které byly vyloučeny na základě výše uvedených stanovených 

postupů, což je určitě na škodu. Čtenář se to ale nedozví ani z tabulky 8, která mohla být v tomto směru více 

podrobná, stejně – což je o to více překvapující – z obrázků 20–23, které formou kartogramu vizualizují množství 

vyprodukovaného odpadu na 1 obyvatele, ale kompletně zahrnují všechny obce Česka. Tím je výrazně snížena 

vypovídající hodnota těchto kartogramů, protože v nejnižším (a navíc poměrně široce vymezeném) intervalu jsou 

obce jak s nulovou hodnotou, tak obce s nízkou produkcí odpadu. Korektní by v tomto směru bylo, kdyby v rámci 

kartogramů byly obce, které nevstupovaly do analýz, znázorněny např. šedou barvou, přičemž u práce tohoto typu 

by bylo vhodné tyto obce dát třeba do přílohové části i s rozlišením, o jaký typ důvodu nezahrnutí se jedná 

(viz citace výše). 

Další připomínky, postřehy, náměty 

• Kartogramy, resp. jejich správná vizualizace. Tato kartografická zobrazovací metoda je používána v práci 

poměrně často, avšak ne vždy korektně. Co se týče použití barevné stupnice, tak v rámci pouze jednostranně 

orientovaných hodnot (v tomto případě kladných) se nedoporučuje používání divergentních kvantitativních 

kartografických stupnic, tj. stupnic využívající přechod z jedné barvy do druhé, zvlášť když se jedná o přechod 

ze studených do teplých barev. V případě, že je používána škála o pěti intervalech, je naprosto dostačující 



použít paletu tvořenou pouze jednou barvou. Ale lze pochopit snahu autorky více zdůraznit podprůměrné či 

nadprůměrné hodnoty pomocí modročervené škály, potom je ale nutné mít na paměti určitou „psychologii 

barev“, kdy při takových škálách lze v případě hodnot, přecházejících ze záporných do kladných, identifikovat 

záporné hodnoty s odstíny modré a kladné s odstíny červené. Např. u obr. 61 však vidíme, že i slabší odstíny 

červené jsou spojeny se zápornými hodnotami – použití takovéto škály v tomto případě je naprosto chybné 

a zavádějící. V souvislosti s nastavením jednotlivých intervalů lze pak shledat, že v mnoha případech se 

nejedná o korektní vymezení v souladu s určitými kartografickými pravidly. Ty vycházejí především ze 

statistického rozložení vizualizovaných charakteristik tak, aby výsledné zastoupení počtu územních jednotek 

bylo s ohledem na toto rozložení adekvátně zastoupené, přičemž průměr by měl být v případě použití škály 

o pěti intervalech v neutrálním, často prostředním (v případě této práce třetím) intervalu, což však nebylo 

vždy dodrženo (viz např. obr. 65 na s. 122, kdy průměrná hodnota podílu domácností žijících v rodinných 

domech je 84 %, avšak prostřední interval má šíři 65,00–79,99 %). U kartogramů s lokálními regresními 

koeficienty by za použití pěti-intervalové škály pak bylo vhodné, kdyby prostřední – žlutá – kategorie byla 

případně vždy kolem v intervalu o šířce kolem hodnoty 0 z obou stran, a ne být nulou uzavřena pouze z jedné 

strany, natož v každém případě různě (např. shora na obr. 82 a 83 a zdola na obr. 84) – v takové případě je 

lepší použít vždy další slabší odstín příslušné barvy (modré či červené), než neutrální žluté, a to s ohledem 

na evokaci záporných a kladných hodnot, přičemž daný interval mít shora či zdola omezen hodnotou 0. 

Výsledný „barevný efekt“ jednotlivých kartogramů pak může být s výše uvedenou dvoubarevnou škálou často 

pro čtenáře zavádějící. A ještě jedna poznámka ke kartogramům – v rámci legendy téměř všude chybí jednotky 

ukazatelů – sice jsou součástí titulků, ale správně by měly být i součástí mapy, resp. legendy.  

• Při výběru jednotlivých nezávislých proměnných lze občas pochybovat o významu takového ukazatele pro 

analýzu tohoto typu (např. podíl obyvatel zaměstnaných v priméru, kdy se jedná v Česku o pouhé 4 % EAO, což 

není příliš vysoké zastoupení) a o vytvoření případné pouze zdánlivé závislosti s ukazatelem množství 

vyprodukovaného odpadu. Oponentovi je jasné, že jde o použití na základě zahraniční literatury, ale otázkou 

je, zda není na tomto místě více uvažovat, zda použití takových ukazatelů v čase i prostoru je relevantní. Na 

druhé straně, tento jev je posléze částečně odstraněn pomocí regresního modelu, který vybíral vždy pouze 

vzájemně nekorelované nejdůležitější proměnné, takže jeho zahrnutí do potenciálních vstupů nelze brát jako 

úplně chybné.  

• U tabulek GWR modelu pro jednotlivé typy odpadů (tab. 32–35) by bylo zajímavé vypočíst podíl kladných 

a záporných β např. podíl např. podle krajů (stačilo by uvést tabelované hodnoty do přílohové části), což by 

mohlo lépe pomoci v interpretaci výsledných zjištění.   

• Drobné chyby: 

- používání dvou číselných hodnot psaných hned za sebou (s. 23 – 2009 80 %, s. 24 – 2009 13 % apod.; bylo 

upozorňováno v posudku v rámci tzv. „minimálky“), 

- ne příliš šťastně zvolené začátky podkapitol na koncích stránky (např. kapitola 6.2 na s. 137), 

- tab. 8 – chybí jednotky v záhlaví tabulky, 

- obr. 17, 18 aj. – opticky více odlišit období před rokem 2009 a od roku 2009 dále (ať už graficky formou 

buď vložení oddělující linie do grafu, nebo jiným odstínem výplně pro jedno období, případně poznámkou 

pod grafem, neboť objekt sám o sobě by měl být schopen sdělit veškeré relevantní informace ke 

správnému pochopení vývojových trendů, informace v textu je v tomto směru spíše nedostačující), 

- odlišný layout tab. 27 na s. 147, 

- Příloha 6: nacházejí se kartogramy, které mají bílá místa v mapě, aniž by byla jakkoliv v legendě 

vysvětlena. 

 

Po formální stránce se jedná o poměrně zdařilou práci, kde sice zůstaly některé malé chybičky, avšak s ohledem 

na rozsah práce je jich naprosté minimum a nemohou mít vliv na celkové hodnocení práce. 



Mgr. Kristýna Rybová sepsala a předložila k obhajobě velmi zajímavou dizertační práci, která je po obsahové 

stránce značně originální, neboť zpracovává téma, které nebylo doposud v českém prostředí, natož v takovém 

rozsahu, zpracováno. Z demografického hlediska přináší práce mnohá zajímavá zjištění, např. potvrzení 

předpokladu, že jednou z nejdůležitějších proměnných, která může mít vliv na produkci komunálního odpadu, je 

průměrná velikost domácností (což s ohledem na zvyšující se zastoupení domácností jednotlivců není pro českou 

společnost příliš optimistické zjištění), nebo že s rostoucím zastoupením mužů v populaci obce klesá průměrná 

produkce studovaných druhů odpadu či že vliv věku je obecně spíše zanedbatelný. 

Podle mého názoru studentka jednoznačně prokázala, že dokázala zpracovat na odpovídají úrovni vybrané téma, 

na kterém doložila schopnost systematické vědecké práce a značný mezioborový rozsah. Průběžné výsledky 

autorka úspěšně již buď publikovala v odborných recenzovaných časopisech či prezentovala na vědeckých 

konferencích. Zároveň si dovolím na tomto místě poděkovat studentce za její další činnosti na katedře, které 

vykonávala v průběhu svého studia.  

Z výše uvedeného hodnocení je tak zřejmé, že 

 

navrhuji přijmout předkládanou dizertační práci k obhajobě. 

. 

 

  

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 

Praha 2018-08-30 

 

 

 

Otázky k obhajobě a následné diskusi: 

1. Objasněte více strukturu i územní rozložení obcí, za která nebyla vstupní data za produkci komunálního 

odpadu k dispozici, či obce, která byla vyloučena z analýzy z jiných důvodů. 

2. Na obrázcích s lokálními regresními koeficienty se téměř vždy lze setkat na území Česka se střídajícími 

se ostrůvky „záporných“ a „kladných“ hodnot, které netvoří nikterak souvislá území. Jak autorka může 

vysvětlit obr. 97 a 98, které jsou po vizuální stránce odlišné, tj. jsou tvořeny souvislými územími 

s kladnými či zápornými hodnotami těchto koeficientů? Sledované proměnné totiž nenasvědčují tomu, 

že by vizuální podoba měla být nikterak odlišná od předchozích kartogramů… 

3. Využitelné složky odpadu tvořily v roce 2015 přibližně 46 % produkce komunálního odpadu a v roce 

2016 již 50 %. Je možné již rostoucí podíl využitelné složky potvrdit i údaji za rok 2017 a odhadnout, 

jakého podílu by bylo možné v českém prostředí v následujících letech, např. do roku 2030, 

dosáhnout? 


