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Práce Mgr. Rybové přináší zajímavý vhled do různých demografických faktorů a jejich vlivu na sběr a 
třídění komunálního odpadu, inovativní použití geostatistických metod a zajímavé srovnání 
s podobnými případovými studiemi publikovanými ve světové literatuře.

Rešeršní část připravuje čtenáře na pochopení textu a současně přidává rešerši podobných prací. 
Text sice místy připomíná učebnice odpadového hospodářství, ale velice dobře se čte. Různým 
čtenářům se různé části mohou zdát poněkud triviální, to je nicméně nutná daň za multidisciplinární 
práci.

Výsledky jsou zpracovány systematicky po kapitolách zabývajících se jednotlivými typy analýz. 
Výsledky jsou velice přehledné. Velice oceňuji práci s daty a jejich statistické zpracování, ať už jde o 
použití moderních geostatistických metod, o pečlivé úpravy datových souborů (vylučování extrémů, 
nulových hodnot nebo podezřelých údajů) nebo ověřování platnosti předpokladů testů (analýzy 
normality, homoskedasticity, vlivných bodů apod.). I ve vědecké literatuře se poměrně běžně 
setkáváme s automatickým používáním statistických metod bez ověřování platnosti předpokladů.

V práci mi poněkud chybí hlubší diskuze zjištěných souvislostí. V textu se nachází především srovnání 
s už publikovanými pracemi u jednotlivých výsledků a pak až závěry. Kratší kapitola shrnující data, 
vyvozující hypotézy pro další výzkum, byť místy i třeba spekulativní, by završila velmi dobrý dojem 
z práce. Zajímavé, i když z pohledy autorky tematicky už dost vzdálené, by mohlo být srovnání 
výsledků s kompatibilními behaviorálními studiemi (co ovlivňuje rozhodování jedince, zda třídit nebo 
netřídit odpad, jak ho třídit apod.), pokud nějaké takové existují.

Velice vyzdvihuji jazykové zpracování práce. Autorka má zřetelné pedagogické vlohy a schopnost 
jasného a srozumitelného vyjadřování. V práci jsem nenašel žádnou pravopisnou chybu.

Oceňuji také kvalitní publikační aktivitu autorky – v dané tématice má 6 záznamů na Web of Science 
včetně článku v prestižním časopisu Waste Management (IF 4,723).

Drobné výhrady:

 Autorka používá termín „umělé hmoty“, vhodnější by byl termín „plasty“.
 Str. 61 – výčet proměnných by asi byl lépe přehledný s využitím odrážek.

Dotazy:

 Str. 38, Obr. 2 – závislost množství vytříděného papíru na hustotě sběrných nádob. Tato 
závislost by se dala modelovat např. saturační křivkou nebo logaritmem, existují pro podobné 
závislosti nějaké matematické modely?

 Str. 63 – Bylo by možné uvést graf testu normality pro lepší pochopení?
 Str. 75, Obr. 18 – Nemůže být v datech trend (např. významný lineární pokles objemu 

směsného odpadu)?



 Str. 75 – jsou data do roku 2009 vůbec srovnatelná s těmi novějšími?
 Str. 77, Tab. 3 – převzatá data nemají v původním zdroji směrodatné odchylky nebo jiné 

ukazatele ?
 Str. 80 – jak byly vyloučeny extrémní hodnoty? Úsudkem či po testu?
 Str. 88 – jaký je názor autorky na výhody a nevýhody jednotlivých způsobů zpoplatnění sběru 

komunálního odpadu?
 Str. 132, tab. 14 – jak autorka určila hranici 0,7 pro „silný“ korelační koeficient?
 Str. 161, obr. 83 – jaký je názor autorky na dvě relativně velké uniformí „plochy“ o 

srovnatelných, ale zcela protichůdných regresních koeficientech kolem Karlových Varů a 
Chomutova? Nemůže hrál roli např. způsob organizace  svozu nebo privatizace odpadářských 
společností?

 Str. 175-176 Jaký je názor autorky na regionální homogenitu regresních koeficientů? 

V souhrnu jsem přesvědčen, že autorka prokázala schopnost samostatné i týmové vědecké práce, 
práce s literaturou i zpracování a zveřejňování výsledků a doporučuji proto práci k obhajobě a 
udělení titulu Ph.D.
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