Posudek školitele na bakalářskou práci Mariany Bínové „Problematika domácího
kompostování v ČR“.

Téma bakalářské práce je vysoce aktuální. Důvod proč byla tato práce zadána je, že
v současné době zákon umožňuje domovní kompostování a považuje tento způsob
odstraňování BRO za prevenci vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Domovní
kompostování může být nejvýznamnější prevence vzniku BRO. Zároveň ale zákon neudává
konkrétní pravidla pro provoz takového zařízení, což vede k nedorozuměním a sporům.
Situaci by měl zlepšit současně projednávaný návrh plánu OH pro roky 2015-2025.
Celá práce je velmi dobře rozvržena a koncipována. Autorka v úvodu vysvětluje pojem
domovní ( domácí ) kompostování a upozorňuje na výhody i nevýhody procesu. Vychází
z rozsáhlé literární rešerše, která je velmi dobře zpracovaná. Autorka se zabývá podrobně
jednotlivými typy domovního kompostování a opět uvádí výhody a nevýhody ev. rizika těchto
procesů.
Za důležitou část práce považuji kapitolu „Podpora domácího kompostování u nás i ve světě,
která uvádí příklady projektů u nás i v zahraničí.
Jako součást této bakalářské práce byl vytvořen krátký dotazník pro zjištění stavu znalostí a
občanů o domovním kompostování a o jejich názoru na odstraňování BRO tímto způsobem.
Výsledky jsou velmi zajímavé a vypovídají o nutnosti vzdělání a informovanosti občanů.
Závěr práce je stručný, jasný a logický. Podstatná část závěrů práce byla zaslána na MŽP
jako připomínky k nyní projednávanému plánu OH na dalších 10 let. Současná vládní
politika směřuje ke zvýšení podílu recyklace na požadovaných 50 % v roce 2020. Domovní
kompostování je jednou z cest jak zvýšit podíl recyklace a zároveň využít bioodpad, ale je
třeba je podpořit jednoznačnou legislativou.
Závěr
Bakalářská práce Mariany Bínové má velmi dobrou úroveň, je psána čtivě, přehledně a
velmi dobrou češtinou. Studentka prokázala dobrou orientaci v problematice a ze získaných
dat vyvodila jasné a správné závěry . Vzhledem k tomu, že bakalářská práce splňuje veškeré
předpoklady na bakalářskou práci kladené, doporučuji jí k obhajobě.
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