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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Práce se zabývá problematikou redukce odpadu jídla v USA. Primárním cílem práce je podle autorky 
zanalyzovat federální regulaci tohoto problému, zjistit její efektivitu a porovnat ji s iniciativami na úrovni 
jednotlivých měst a států. Autorka dochází k závěru, že je třeba koordinovanější a výraznější federální regulace, 
aby se dařilo naplňovat cíle v oblasti redukce odpadu.

2.  VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura,  teoretické  a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Téma práce je relativně náročné, neboť vyžaduje detailní analytické zpracování klíčových zákonů a iniciativ a 
jejich konfrontaci s dostupnými daty. Tvůrčí přístup autorky spočívá zejména ve formulaci relevantního tématu a 
jeho zasazení do politického i ekonomického kontextu. Argumentace je v práci na odpovídající úrovni a vychází 
z konkrétních ověřitelných zdrojů. 

Práce má celkem logickou strukturu i odpovídající časové vymezení. Z teoretického hlediska by práce v úvodní 
části mohla obsahovat hlubší reflexi problematiky regulace v případech tržního selhání a zasazení problematiky 
odpadu z jídla do této obecnější debaty.   

Z hlediska metodologie si práce mohla vytyčit jasnější a přesněji vydefinovanou základní otázku či tezi, ke které 
by se pak práce průběžně vztahovala. Metoda chronologického popisu nejdůležitějších opatření sice téměř 
vylučuje chybu, nicméně na úkor analytické hloubky. Práce je obecně poměrně hodně popisná, i když se autorka 
snaží jednotlivé celky analyticky propojovat. Cíl práce se podařilo z velké části naplnit, i když by hlavní závěry 
mohly být zasazeny do širšího kontextu debat ohledně role vlády a spotřebitelů v ochraně životního prostředí.

Autorka pracuje s prameny a literaturou adekvátním způsobem, přínosem jsou převzaté infogramy a grafy. Sekce 
kritika literatury je obsažena v úvodu, nicméně autorka uvádí spíše deskriptivní než analytické tituly. Práce 
neobsahuje přílohy.

Konkrétněji by autorka mohla některá tvrzení lépe vysvětlit, například na str. 3 je až příliš kategorické tvrzení  
„Therefore, the initial assumption that the federal government does not deal with food waste because it does not 
have the authority to do so is wrong,“ neboť je potřeba se opřít o vyvíjející se judikaturu Nejvyššího soudu. Z 
koncepčního hlediska by bylo vhodné rozvést myšlenku „calories are cheap“ ze str. 10, neboť odkazuje na tržní 
versus mimotržní rešení dané problematiky. Podobně u věty „On the contrary, stores that waste a lot are seen as 
successful and thriving.“ je třeba dodat, kdo že je tak nahlíží. Vyšší management? Proč? 

Z hlediska elementární racionality by bylo vhodné se pozastavit i nad tvrzením „experiments have shown that 
reducing the amount of fresh produce available and offering ugly, damaged, or soon to expire goods did not 
negatively influence the customer's experience, nor did they buy less“ ze str.14. Pokud je to pravda, proč se 
podle toho obchody nechovají? U tvrzení „The biggest issue regarding food waste is the confusion over dates on 
the labels.“ ze str. 16 by stálo za to rozvést, proč a podle jakých kritérií je to opravdu nejdůležitější. U spojení  
„taxing a polluter, such as a body of water“ na str.18 není příliš jasné, kdo je kdo. 

U věty „Republican-leaning and swing states are not likely to do that.“ na str. 26 bych polemizoval se zahrnutím 
swing states bez dalšího upřesnění, zejména pokud není tato otázka voliči vnímaná jako příliš palčivá. Na str. 36 
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u „The complete member list is not publicly available.“ by to chtělo vysvětlit motivace za tímto stavem. Na str.  
38 by bylo vhodné uvést, kdo je vlastně proti návrhům těchto zákonů a proč. Na str. 41 by se hodilo dovysvětlit,  
proč si USDA myslí, že svými opatřeními naopak pomáhá. Na str. 49 není úplně jasné, proč je z 29 miliard  
možno zachránit pouze 10 procent. 270 tun na str. 50 mi přijde příliš málo. Věta „However, such obstacles can 
theoretically be overcome.“ na str. 56 je sice správná, nicméně teoreticky lze překonat téměř všechny překážky. 
Na str. 66 je důležité tvrzení „some may believe that it is an issue the states should deal with.“ kde by byla 
vhodná nějaká relevantní reference, neboť hlavní závěr práce jde přímo proti tomuto názoru.

3.  FORMÁLNÍ  A JAZYKOVÉ  ZPRACOVÁNÍ  (jazykový  projev,  správnost  citace  a  odkazů  na  literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Jazykový projev autorky je  dobrý,  práce  je napsaná  poměrně přehledným stylem. Práci  by pomohla trochu 
pečlivější redakční  práce,  například  „A  great  momentum  came  in  2015,“  na  str.  2,  „focuse“  na  str.  3, 
„Environmental,  Protection  Agency“  na  str.  8,  „actions  undertook by the  EPA“ na  str.  32  nebo „EPA has  
undertook was launching“ na str. 35. 

Autorka pracuje s dostupnými zdroji a používá standardní citace. Grafická úprava práce je též na standardní 
úrovni. 

4.  STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE  (celkový  dojem  z  bakalářské  práce,  silné  a  slabé  stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Celkově se jedná o diplomovou práci,  která přináší  komplexní přehled v otázce regulace  odpadu z jídla na 
federální i státní úrovni. Mezi silné stránky patří podrobné zmapování dané problematiky včetně relevantního 
sociálního, ekonomického i environmentálního kontextu. Na pozadí práce je vidět autorčina snaha téma, které 
považuje za důležité, zviditelnit a dostat ho tak do akademického diskursu. Práce také může dobře sloužit jako 
přehledný a převážně deskriptivní úvod do tématu. 
Mezi  slabší  stránky  práce  bych  pak  zařadil  nejasnou  a  příliš  širokou  formulaci  cílů  a  s  tím  související  
metodologii,  která  je  založena  především  na  popisu  jednotlivých  iniciativ  v  kontrastu  s  dostupnými  daty. 
Analýza hlubších příčin a střetů v koncepčnějších otázkách pak dostává méně prostoru.  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Jaké jsou širší implikace hlavních závěrů práce v kontextu kroků Trumpovy administrativy?

Jak si vysvětlujete, že přes podporu obou stran politického spektra je tak těžké prosadit efektivnější federální 
regulaci odpadů z jídla, například co se týče označení data spotřeby? 

Existuje v USA nějaká lobbistická skupina, která snahám o regulaci odpadu z jídla brání či ji zpomaluje?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(A-F): 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku B-C v závislosti na výsledku obhajoby. 

Datum: 5.6.2020 Podpis: Kozák, v.r.
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