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Disertační práce Mgr. Markéty Dvořákové se zabývá studiem vlastností komunálního odpadu (KO) a 

jeho podkategorie směsného komunálního odpadu (SKO) ve třech základních typech obytné zástavby 

– sídlištní, smíšené a venkovské s cílem odhadnout potenciál materiálového a energetického využití 

KO v ČR. Samotné hodnocení probíhalo v letech 2008-2009. Použitá metodika sběru a hodnocení 

vlastností KO je postup založený na kombinaci zkušeností českých i zahraničních metodik a zkušeností 

při řešení výzkumného projektu VaV/720/2/00 „Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního 

odpadu“ (Benešová a kol., 2003). 

Výsledky výše zmíněného projektu pokrývající období 1999 – 2000 (s využitím totožné metodiky) byly 

použity k porovnání výsledků a posouzení vývoje vlastností KO a SKO v ČR za období 10 let.Získané 

poznatky byly publikovány v impaktovaném periodikuWaste Management v roce 2013. 

Struktura práce o 111 stranách je vedena logickou posloupností a nijak nevybočuje ze zavedených 

standardů. Seznam literatury obsahuje 68 citací odborných publikací, 8 odkazů na internetové 

stránky a 7 odkazů na legislativní podklady. 

K předložené práci mám několik výhrad a dotazů uvedených níže. Přesto ji považuji za velmi 

hodnotný příspěvek do odborné diskuse o současných trendech a prioritách odpadového 

hospodářství v ČR i v EU. Minimálně ze dvou následujících bodů vyplývá aktuální potřeba dalšího 

výzkumu: 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES a Plán odpadového hospodářství ČR 

ukládá do roku 2020 dosáhnout minimálně 50% materiálového využití KO a zbývající SKO 

využít především energeticky. Z předložené práce však vyplývá poznatek, že tento zbývající 

podíl zřejmě nebude možné efektivně energeticky využít pro jeho velmi nízkou výhřevnost.¨ 

 

- Mezi další závažné zjištění této práce řadím poznatek, že nižší podíl plastů v SKO ve 

venkovské zástavbě během topné sezóny, který se ale neprojeví ve formě zvýšeného 

množství vytříděných plastů, je v podstatě důkazem, že v lokálních topeništích venkovské 

zástavby dochází ke spalování plastů se všemi environmentálními důsledky s tím spojenými.  

 

Překlepy: 

Abstrakt, str. 7, 3. řádek: …se směsným… (místo …ze směsným…) 

Abstrakt, str. 7, poslední řádek: …započtením… (místo …započtení…) 

Str. 16, 1. řádek: …technologiemi… (místo …technologií…) 

Str. 16, 8. řádek 3. odstavce: …odebírá, jsou… (místo …odebírá, se jsou…) 

Str. 34, 8. řádek: … vzorky se upravují… (místo …se vzorky se upravují…) 



Str. 35, 5. řádek: …vegetačních… (místo …vegetativních…) 

Str. 78, 4. řádek: …srovnávanými obdobími… (místo …srovnávanými období…) 

Str. 86, 8. řádek odspodu: …průměrně… (místo …průměrné…) 

 

Připomínky: 

Tab. 6 na str. 27 má udávat průměrné hodnoty chemických ukazatelů SKO. Proč obsahuje rozmezí? 

Jedná se o rozmezí průměrných hodnot z různých období? 

U grafu 5 na str. 41 chybí legenda pro venkovskou zástavbu 

V tab. 32 na str. 81 není vysvětleno, co vyjadřují uvedenéhodnoty – chybí jednotky.  

U řady grafů a tabulek, zejména v kapitole „Diskuze“, není zřejmé, jestli se jedná o původní data (pak 

by měly být spíše zařazeny do kapitoly výsledky) nebo se jedná o data z předchozích studií. V tom 

případě je potřeba jednoznačně uvést zdroj (např. graf 33, str. 87, tabulky 39 a 40, str. 94 a 95). 

Nevidím výrazný rozdíl v kapitolách „Výsledky“ a „Diskuze“, obě mají charakter diskuze. Bylo by 

vhodnější obsah těchto kapitol respektovat. A pokud to není možné, spojit je do kapitoly „Výsledky a 

diskuze“.  

 

Dotazy: 

Čím si vysvětlujete nárůst měrného množství frakce ‹ 8 mm ve venkovské zástavbě  v měsících mimo 

topnou sezónu? (Graf 6) 

V kapitole 33, str. 34 je uvedeno: „Optimálním postupem v tomto případě je odběr vzorku metodou 

kvartace.“ Věta vyznívá tak, že tento postup by byl ideální, ale ve skutečnosti se nepoužil. Jakým 

způsobem ve skutečnosti docházelo k odběru reprezentativního vzorku? 

 

Závěry: 

Autorka ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné vědecké práce v daném oboru. 

Práce splňuje požadavky standardně kladné na disertační práce v daném oboru. 

Disertační práci Mgr. Markéty Dvořákové: „Charakteristika komunálního odpadu“ proto doporučuji 

jako podklad pro udělení titulu Ph.D. 

 

V Praze dne 8. 10. 2015 

 

       Mgr. Petra Innemanová, Ph.D. 


