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Hodnotící kritéria: Známka: 

Formální náležitosti práce 

Práce splňuje veškeré formální náležitosti bakalářské diplomové práce. 

Téma, stanovení cílů práce a jejich dosažení Velmi dobře 

Autorka si za cíl práce zvolila téma odpadového hospodářství plastového odpadu na Bali a zjištění, jak se 
k problematice plastového odpadu stavějí místní obyvatelé. Po přečtení práce můžeme konstatovat, že jejích cílů 
bylo z větší části (faktografické) dosaženo, avšak potenciál informačního přínosu terénního výzkumu zůstal 
bohužel nenaplněný. Oceňuji zjištění, že většina dotázaných Balijců vnímá problematiku plastů a plastového 
odpadu, které skýtá naději jak se s tímto problémem do budoucna vypořádat. 

Struktura, metodologie, argumentace a interpretace velmi dobře 

Práce je logicky strukturována a také v oblasti metodologie není moc co vytknout. Po úvodní obecné části 
pojednávající o historii a současnosti plastů a jejich odpadovému hospodářství jak ve světě, tak v Indonésii, 
následuje terénní výzkum, kterému lze objektivně vytknout několik nedostatků. Tím prvním je složení a počet 
respondentů. Zcela chybí důvod a cíl jejich výběru a také jistá míra flexibility, protože z textu vyplývá, že některé 
otázky zůstávaly bez odpovědi či byly zodpovídány bez hlubšího zájmu, a právě v ten okamžik bych očekával 
nějakou hlubší reflexi přístupu, jehož vyústěním by mohly být například řízené rozhovory aj. Na druhou stranu 
jsou jednotlivé odpovědi popsány velmi precizně, text je logicky strukturovaný a interpretačně bez výhrad. 
Argumentační a interpretační schopnosti jsou tedy na dobré úrovni, z textu je však cítit občasná nejistota 
vycházející nejspíše z nedostatku odborné literatury k tématu, na což doplácí především autorčina odborná 
interpretace. 

Jazyk, stylistika výborně 

Jazyku není, až na občasné marginálie, co vytknout. Stylistická stránka by si zasloužila větší pozornost především 
z pohledu provázanosti jednotlivých faktů.  

Odborná literatura, bibliografický aparát výborně 

Použité množství informačních zdrojů je pro bakalářskou práci tohoto zaměření zcela dostatečné.  

Navrhované celkové hodnocení Výborně 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Témata pro obhajobu a doplňující otázky: 

1) Popište okolnosti Vašeho terénního výzkumu a kritéria výběru respondentů. 

2) Vypozorovala jste během svého pobytu v Indonésii nějaké trendy v nakládání s plastovým odpadem? 
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