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Tématem hodnocené bakalářské práce je nakládání s plastovým odpadem na 

indonéském ostrově Bali. Autorka se zabývá tím, jak konkrétně je zacházeno s výrobky 

z umělé hmoty poté, co jsou vyhozeny, a také tím, jak samotní Balijci na tuto problematiku 

nahlížejí. 

Text je rozčleněn do 8 kapitol. První z nich tvoří Úvod, šestou Závěr, sedmou Použité 

zdroje a osmou Přílohy. Druhá kapitola představuje plasty obecně – konkrétně historii tohoto 

materiálu, jeho druhy a pak zejména jeho negativní dopad na životní prostředí. Třetí kapitola 

pojednává o plastech a plastovém odpadu v Indonésii, čtvrtá pak již konkrétně o situaci na 

Bali. Autorka  vyjmenovává způsoby zpracování tohoto odpadu, ale také příslušné zákony 

(oceňuji, že je musela nastudovat v indonéštině) a nevládní organizace, které se snaží aktuální 

problém s přílišným množstvím plastů, respektive s jeho následky, řešit, či zmírňovat. 

V práci jsem nalezla tyto nedostatky: 

1) formální  

a) například u poznámek pod čarou č. 1, 35, 45, 55 a 59 je chybě uveden nejprve 

číselný odkaz na poznámku a až poté interpunkce; za poznámkou č. 65 chybí tečka 

b)  mezi jednotlivými odstavci je vždy jeden volný řádek 

c) citovaný text je v uvozovkách, ale zároveň i v kurzívě 

2) gramatické – nejedná se o velký problém, ale jisté chyby se v práci vyskytují (občasné 

špatné pády – možná k nim došlo při upravování textu, chybné uvedení shody 

podmětu s přísudkem (s. 23), chybné užití zájmena „který“(s. 26, pozn. pod čarou č. 

52), záměna malých písmen za velká u klíčových slov (s. 6), nevhodné použití 

„=“ (s..14) 

3) stylistické – problém se stylistkou se objevuje zejména (avšak nejen) v praktické části 

práce, kde jsou některé věty napsány tak špatně, že je čtenář musí přečíst několikrát, 

aby pochopil, co přesně měla autorka na mysli. Vybírám jen namátkově: 

 s. 40 – „V jedné z těchto odpovědí (žena, 35–44 let) bylo uvedeno, že tam často vídají 

školáky, s čímž souvisí další skupina odezvy na mou otázku.“ 



 

s. 44 – „Pouze jeden muž ve věkové kategorii 45–54 uvedl negativní názor s tím, že 

dokud jsou velké společnosti používající plasty u moci, tak všichni zemřeme.“ 

s. 45 – „Díky těmto krokům se šíří povědomí a vzniká velmi důležitý posun vpřed.“   

Velmi kladně hodnotím skutečnost, že autorka provedla terénní výzkum a také to, že 

na základě informací, které z něj získala, byla schopna zařadit relevantní sekci 5.4 Možnosti 

budoucího vývoje, kde se zamýšlí nad následnými možnými scénáři dané situace. Avšak 

musím konstatovat, že výzkumné otázky měly být více diverzifikovány a rozhodně lépe 

formulovány. Je pravděpodobné, že by se pak předešlo situaci, kdy respondenti odpovídali 

příliš stručně, nebo dokonce otázce neporozuměli. Například hned první otázka „Jak rozumíte 

používání plastů (z hlediska životního prostředí, kultury atd.)?“ by si jednoznačně zasloužila 

korekci. Autorka v textu několikrát pracuje s tezí, že všichni respondenti dokončili střední 

školu, zároveň však uvádí, že někteří z nich absolvovali jen SMP. Dokončení SMP však 

v našem vzdělávacím systému odpovídá pouze absolvování 9. třídy základní školy. Dále by 

bylo vhodné, kdyby v případě věku respondentů bylo uvedeno konkrétní číslo, a ne celá 

věková kategorie, do které spadají – např. 45–54 let.  

Autorka dobře pracuje s literaturou a její použité množství je pro bakalářskou práci 

tohoto zaměření dostatečné.  

Po přečtení bakalářské práce by mě zajímal autorčin názor na to, co by mohli turisté, 

Balijci, místní vláda i indonéská vláda udělat pro to, aby byla situace ohledně plastového 

odpadu, který zásadním způsobem přispívá k znečišťování naší planety, příznivější. 

 

Práce zcela splňuje veškeré formální náležitosti bakalářské práce.  

 

S přihlédnutím k všemu výše zmíněnému hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

Vypracovala PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.                    V Praze dne 2. 6. 2020 

 

 

 


