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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Předložená bakalářská práce se na příkladu odpadového hospodářství zabývá popisem 
a hodnocením přístupu Spolkové republiky Německo k ochraně životního prostředí a vlivem, 
jakým na jednání německých aktérů mají  mezinárodní organizace.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:

Studentce se dobře podařilo popsat základní rysy zvoleného tématu. Oceňuji průběžnou snahu 
zohledňovat i světovou a evropskou rovinu enviromentální politiky a odpadového 
hospodářství.  Je to ovšem v napjatém vztahu  s jedním znakem práce, který pokládám za její 
největší slabinu:  Dominka Püribauerová vychází přespříliš z česky psané literatury, z níž část 
má navíc charakter spíše přehledový či dokonce administrativní (metodické příručky atp.).  
V tomto ohledu se studentčin záběr zúžil oproti příslibům bakalářského projektu.  Je 
s podivem, že svůj zahraniční studijní pobyt autorka více nevyužila k nalezení více 
relevantních cizojazyčných titulů. Při údajném postrádání publikace, „která by přehledně 
shrnovala paralely mezi německou environmentální legislativou a legislativou Evropské 
unie“, je studentka nemístně náročná (přeje si tabulkový přehled; s. 3). Leccos podnětného by 
nalezla u autorů, jako jsou například Axel Schreier, Andrew Jordan nebo Camilla Adelle.

Místy autorka tíhla k přílišné obecnosti a sdělování základních poznatků. V pasážích, 
kde i způsob podání připomíná sdělováním různých výčtů a klasifikací pečlivé výpisky (např. 
na s. 11,  16 či 25), je to postup hraniční. 
Studentka se měla vyvarovat truismů typu „Vzhledem ke zpracovávanému tématu nehraje 
politická příslušnost jednotlivých autorů roli“ (s. 3).
D. Püribauerová se rovněž pokusila o bližší pohled na to, jak přistupuje k dobrovolné 
enviromentální agendě společnost Mercedes-Benz. Jelikož autorka v náběhu k případové 
sondě vychází jen z informačích materiálů této společnosti, je výpovědní hodnota dané 
podkapitoly omezená.  Studentka dává v části věnované komentáři hlavních pramenů 
a literatury najevo, že si je vědoma prekérnosti zacházení s obdobnou firemní literaturou 
(s. 4).  Taková proklamace mohla být doplněna  pokusem o kritiku pramenů v příslušné 
podkapitole (3.4.3), to by ovšem nejspíše překročilo  možnosti bakalářské práce. Pro případná 
podobná autorčina další témata by bylo prospěšné, kdyby se v sekundární literatuře objevila 
i literatura z oboru marketing a public relations, resp. literatura nabízející kritický vhled 
do příslušné komunikační praxe.   Prospělo by to tím spíše, že v nynější práci sice  studentka 
rétoricky dala najevo uvědomění si omezenosti oněch informačních zdrojů o enviromentální 
praxi německé firemní sféry, přesto jí ale v závěru – příliš paušálně – připsala podporu 



„prosazování zásad udržitelného rozvoje v každodenní praxi“ (s. 35). Obdobně je tomu  
v 6. bodě závěru (s. 36).

Název 4. kapitoly – „Rešerše problematiky odpadového hospodářství v Německu“ – je 
zavádějící:  Dominka Püribauerová v ní předkládá rešerši k mediální reprezentaci daného 
tématu v českém tisku. Samotná analýza – jakkoliv metodolologicky značně zredukovaná – je 
pro daný účel vyhovující.
Místy autorka dává najevo normativní postoje, které vyjadřuje obraty jako např. „je nutné“ 
(s. 23). V akademickém pojednání je to sporné.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:

Bakalářská práce je stylisticky a jazykově na dobré úrovni. Pravopisných a písařských chyb je 
v ní malé množství (např. s. 4, 28, 29). 
V pořádku je i způsob odkazování na zdroje a  zápis bibliografických údajů. 
K drobným nedostatkům patří, že autorka jazykově nesjednotila názvy příloh (některé 
převzaté dokumenty přeložila, jiné nikoliv, srov. s. 41).

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Dominka Püribauerová k psaní své baklářské práce přistoupila velice pečlivě.  Svědčí o tom 
snaha přihlížet k velkému počtu různorodých textů a také zařazení šesti vhodně zvolených 
příloh. Je dobře, že na ně diplomantka ve svém výkladu průběžně odkazuje.    
Navzdory dílčím nedostatkům předložené pojednání vyhovuje nárokům kladeným na daný 
typ kvalifikační práce.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 
PŘI OBHAJOBĚ:

Doporučuji, aby studentka při obhajobě předložila krátkou kritiku pramenů takových zdrojů, 
jakými byly metodické příručky z ministerstev nebo propagační materiály firmy Mercedes-
Benz.

6. DOPORUČENÍ  K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 
Bakalářskou práci Dominky Püribauerové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
známkou velmi dobře (2). 
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