
Posudek školitele na diplomovou práci Daniely  Machové  „ Studie obsahu 

nebezpečných odpadů v komunálním odpad ČR“. 

 

Práce se zabývá velmi aktuálním a  v odpadovém hospodářství opomíjeným problémem – 

obsahem nebezpečných odpadů v komunálním odpadu.  V ČR je běžně sledována produkce   

NO a nakládání s ním, jde ale vždy o produkci vytříděných nebo  systémy odděleně sebraných 

odpadů. Část NO, které se vyskytuje ve zbytkovém komunálním odpadu není v podstatě 

sledována.   Cílem práce je shrnutí legislativy a dalších dokumentů, které se zabývají 

nakládáním s nebezpečnými odpady, protože jak legislativa tak názvosloví se v ČR a dalších 

státech EU liší.  Diplomantku tedy čekala poměrně složitá práce s utříděním jednotlivých toků 

NO a odděleným sběrem, transportem a dalším zpracováním. Dále pak hodnocení toků 

nebezpečných odpadů v komunálním odpadu od občanů a od obcí za určité časové období pro 

hl. město Prahu a celou Českou republiku.  

 Diplomová práce má je rozdělena do přehledných částí, kde po stručném úvodu 

následuje vyčerpávající přehled české i evropské legislativy. Podstatnou částí literární rešerše 

jsou kapitoly zabývající se nakládáním s nebezpečnými odpady,charakterizace 

nejvýznamnějších druhů nebezpečného odpadu a rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, 

sběru nebezpečných složek komunálního odpadu v ČR a mimo ni. Za velmi významnou 

považuji kapitolu předcházení vzniku nebezpečného odpadu. Autorka se na konkrétním 

příkladu  pokusila nastínit vývoj legislativy a tendenci  v prevenci vzniku nebezpečných 

odpadů. 

 Metodika práce je popsána přehledně a jasně vyplývá z ní, že problematika 

nebezpečného odpadu v komunálním odpadu byla dále zkoumána na třech skupinách dat. Jde 

o data z vlastního výzkumu, data získaná z Hlášení o produkci a nakládání s odpady pro 

hlavní město Prahu za roky 2006 až 2012 a konečně data získaná z České informační agentury 

životního prostředí (Cenia). Autorka data zpracovala ve formě tabulek a grafů a k jejich 

vyhodnocení  použila relevantní statistické metody.  

 V diskusi jsou uvedena podstatná hodnocení dat, jejich spolehlivosti a přesnosti a je 

provedeno srovnání se zahraniční literaturou.  

 Závěry práce jsou stručné a jasné a navrhovaná opatření svědčí o autorčině  dokonalé 

znalosti problematiky.  

Vzhledem k tomu, že diplomantka byla se mnou v pravidelném kontaktu a diskutovala 

všechny vzniklé problémy, nemám k práci dotaz ani připomínky.  

Závěr:  

Daniela  Machová zpracovala  kvalitní diplomovou práci na  obtížné téma. Velmi oceňuji její 

aktivitu při získávání a zpracovávání  dat, což byl skutečně nelehký úkol.  V diplomové práci 

byly získány jedinečné výsledky, které byly zpracovány a zaslány jednak do impaktovaného 

časopisu Waste Management, a dále budou prezentovány na mezinárodním kongresu 



International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia  2014. 

Autorka prokázala, že je schopna  samostatné  vědecké práce, výsledky  odpovídají  

požadavkům kladeným  na diplomovou práci.  Doporučuji proto práci k obhajobě .  

 

V  Praze  27. srpna  2013    Ing. Libuše Benešová, CSc 

 

 

 

 

 

 


