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Volba tématu: 
Bakalářská práce studenta Martina Gregora se zabývá aktuálním tématem třídění odpadů ve vztahu 
k environmentálnímu myšlení. Autor zde „pomocí multidisciplinární analýzy hledá odpověď, zda se
dá vzestup a popularizace současného fenoménu třídění odpadu považovat za indikátor kulturní 
změny respektive posunu společnosti směrem k pro-environmentálnímu myšlení“.

Formální náležitosti: 
Autor předložil práci, která po formální stránce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené. 
Práce má 57 stran a je rozdělena do 10 kapitol, hlavní je rozčlenění  na teoretickou a výzkumnou 
část. Teoretická část zabírá téměř 30 stran, zatímco výzkumná část 12 stran – domnívám se, že 
teoretická část mohla být mírně zkrácena.

 
Poznámky k názvu a obsahu práce:
-Název práce „recyklace“ odpadů neodpovídá obsahu práce, která se zabývá tříděním odpadů.

-V teoretické části autor prokazuje vysoký zájem o problematiku vztahu přírody a kultury, literární 
přehled a schopnost interpretovat hlavní myšlenky různých autorů. Mohl se však více držet 
hlavního výzkumného tématu práce (třídění odpadů – environmentální myšlení). V některých 
případech se trochu zbytečně opakuje v souvislosti s popisem různých aspektů ekologické krize 
(např. s. 22, kap. 4.2.). Také změna klimatu, kterou autor několikrát rozvádí, je sice důležité 
environmentální téma, není však přímým obsahem bakalářské práce. Naopak by stálo za to se více 
zaměřit na koncept NEP. Pokud z něj přímo vychází výzkumná část, mohl být tento koncept 
podrobněji rozpracován.

Konkrétní připomínky:
- Doporučuji důsledněji odlišovat, jestli se jedná o citaci jiného autora, interpretaci jeho výroku 
nebo vlastní myšlenku. Například na stránce 8 není u některých pasáží jasné, které výroky jsou 
tvrzením autora bakalářské práce a kdy cituje výroky jiného autora (například Al Gore). Někde jsou 
citace důsledně odlišeny, jinde ne viz. s. 11 (citace zákona č. 17/1992 Sb.).

- Na straně 15 autor zmiňuje výrok o spotřebě hektarů produktivní půdy. Myslí tím koncept 
ekologické stopy? 

- Citovaným autorem je Bedřich Moldan, ne Moldán. Stejně tak autor někde uvádí Winter, jinde 
Winterová.

- Kapitola 5 je poměrně zajímavě zpracovaná, včetně diskuse nad omezováním množství spotřeby a
tím pádem i tvorby odpadů. Zde by bylo dle mého názoru vhodné doplnit trendy v čase, nejen v 
roce 2012 (množství vyprodukovaných odpadů a podílem vytříděných), z těchto údajů lze pak také 
vyčíst posun v environmentálním chování na obecné úrovni.



- U obrázku 5 na straně 37 je uveden jako zdroj autor. Předpokládám, že autor pouze provedl jen 
grafické zpracování. Doporučuji jako zdroj uvést pramen, z kterého čerpal a doplnit: vlastní 
zpracování.

- Dotazník je koncipován poměrně stručně a jasně, jen v závěrečné části dotazníku mohl autor 
přidat otázku nebo spíš sadu otázek týkající se podmínek pro třídění odpadů: jaké druhy odpadů 
vlastně obyvatelé třídí, případně jaké možnosti třídění mají lidé v místě bydliště. Jak autor sám v 
práci zmiňoval, důležitým bodem je odpadové hospodaření, které má na starost obec – a obyvatelé 
pak odpad třídí také podle podmínek, které v obci mají (blíže viz. Krajhanzl, který se zabývá 
překážkami pro-environmentálního jednání, autor jej sám zmiňuje).

- U grafu 2 je uvedena četnost třídění odpadů, bylo by užitečné doplnit popisnou statistikou 
znázorňující, kolik procent respondentů vlastně odpady třídí a kolik ne u obou obcí.

- Fotodokumentace je přínosná, autor se mohl zaměřit i na zobrazení třídění odpadů ve svých dvou 
výzkumných lokalitách.

Shrnutí a hodnocení práce
Přes uvedené připomínky je celkový dojem z práce kladný, u autora oceňuji především aktivní 
přístup při zpracování pramenů o kulturních a environmentálních problémech. Teoretická část 
poukazuje na to, že se autor orientuje v literatuře, mohl však tuto část více zacílit směrem k 
výzkumnému tématu. 

Ve výzkumné části byla dobře zpracována statistická část, autor přistupovat k výzkumu aktivním a 
tvůrčím způsobem, avšak je škoda, že autor v dotazníku více nerozvinul část mapující podmínky 
třídění odpadu. Závěr je mírně nedotažený, autor se mohl částečně vrátit k teoretické části a dát ji 
více do souvislosti s výsledky svého výzkumu.

Bakalářskou práci studenta Martina Gregora doporučuji k obhajobě a  navrhuji stupeň výborně.

Otázky k obhajobě:
Pokud jste dospěl k závěru, že “třídění odpadu nemůžeme tedy považovat za indikátor kulturní 
změny“, napadá Vás jiný indikátor, který by lépe mapoval onu kulturní změnu?

V Medlovicích 2. 9. 2014 

Mgr. Barbora Duží


