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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je velmi dobře členěna a struktura náplně pečlivě odůvodněna, takže každý čtenář může velmi 

dobře sledovat plnění cílů/záměrů práce. Velmi vhodné je využívání stručných shrnutí za každou 

kapitolou, kdy autorka přehledně uvádí hlavní poznatky nebo vyhodnocení získaných údajů. 

S ohledem na zadání a očekávané cíle práce je rozsah přiměřený, dokumentace v grafech  

a tabulkách odpovídá argumentaci v textu. Zvláštní pozornost věnuje autorka situaci odkanalizování 

a čištění/likvidaci odpadních/splaškových vod ve vybraných zemích v zahraničí využitím 

publikovaných informací českých i zahraničních autorů. Tyto údaje v podstatě kopírují ekonomický  

a historický vývoj v jednotlivých zemích (země původní EU 15 mají vesměs efektivní řešení  

a připojení přes 90% obyvatel na kanalizaci zakončenou čištěním odpadních vod, zatímco nově 

přijímané země „dohánějí“ rozvoj kanalizací). Stručně rovněž charakterizuje obvykle využívané 

způsoby čištění odpadních vod v malých aglomeracích, tedy není pochyb o tom, že se velmi dobře 

seznámila s vodohospodářskou (technologickou) problematikou, a proto může zaujímat postoje  

k řešení ve vztahu k ekonomické nákladnosti a finančním možnostem malých obcí (především do 

1000 e. o.). 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou výstižně popsány a zvolené kroky řešení vedou k jejich naplnění. Řešená 

problematika je velmi aktuální a její význam poroste s ohledem na zesílení péče o vodní ekosystémy, 

neboť omezení znečištění z malých aglomerací je problémem většiny členských států EU. Vysoko lze 

ocenit především konsultace resp. interview s odborníky z oblasti plánování infrastruktury kanalizací 

a čistíren odpadních vod, ochrany životního prostředí a rovněž se zastupiteli obcí, které 

zneškodňování splaškových vod budou v průběhu následujících let zajišťovat. Orientace na získání 

konkrétních informací o stavu přípravy odkanalizování a likvidace splaškových vod v malých obcích je 

velmi kvalitně zpracovaná, takže získané poznatky jsou použitelné pro veřejnou správu (tedy státní 

správu i samosprávu). 
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Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Z citací v textu a interpretace údajů z referencí vyplývá výborná práce diplomantky s literárními 

údaji, jejich výběrem a schopností stručně charakterizovat poznatky získané z těchto zdrojů. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metody k naplnění vytyčených cílů a získání relevantních poznatků jsou vhodně zvoleny, ocenění 

zaslouží zejména výběr odborníků a zástupců samosprávy pro reakci na pokládané otázky (včetně 

vedení rozhovorů). Bohužel se zde projevil velmi malý zájem samosprávy resp. starostů 

 o posun řešení likvidace odpadních vod z malých obcí vlastní iniciativou (což bezpochyby ovlivňuje 

ekonomická situace malých obcí), takže namísto 10 diskusí proběhly pouze 4. Překvapivým přínosem 

práce je zjištění, že naprostá většina starostů uvádí nepatrnou informovanost  

o potřebě přispět k ochraně životního prostředí – v tomto případě vodních ekosystémů – zajištěním 

likvidace splaškových vod. Vcelku přirozeně pak dávají přednost rozvoji jiným, z hlediska obyvatel 

obcí, potřebnějším investicím. Velmi překvapivě působí názor některých expertů, že by  

 čištění splaškových vod v malých obcích „málo zlepšilo situaci jakosti vod“. Jde evidentně o názory 

ze správy významných vodních toků a zanedbání pohledu na drobné vodní toky s nízkými průtoky, ve 

kterých zaústění nečištěných splaškových vod kompletně devastuje dobrý stav, očekávaný v EU 

nejpozději do roku 2027! 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Získané údaje a zhodnocení situace o stavu odkanalizování a vyčištění odpadních malých obcí jsou 

velmi dobře vyhodnoceny, zasazeny do kontextu reálných řešení a ekonomických možností těchto 

malých aglomerací. Vysoce si cením mj. pohledu na využívání tzv. PRVKÚKů – které v zásadě dělají 

rámec pro řešení ve všech městech a obcích ČR. Jak se však ukazuje, vycházejí především   

z „klasických“ technických řešení, aniž by braly detailněji v úvahu lokální podmínky  

a finanční nákladnost takových přístupů. Tento poznatek by měl být publikován s apelem na osvětu 

a pomoc zastupitelstvům obcí při hledání ekonomicky přijatelných řešení. Za zvážení stojí doporučit 

revizi PRVKÚKů v uvedeném směru - minimálně na krajské úrovni a ve spolupráci s jednotlivými 

obcemi. Analytickou část práce tedy hodnotím jako výbornou. Je zřejmé, že bude-li finanční zátěž 

obcí při budování kanalizace a čištění odpadních vod v rozsahu, který předpokládají technická řešení, 

zájem občanů a starostů bude stále nízký (i proto, že obyvatelé nespatřují pro sebe výrazný přínos – 

což platí zejména pro starší generaci „zvyklou“ na stávající „nečištění“ – a také nezatížení platbou).  

O nutnosti osvěty není pochyb – ale není to jediná podmínka a bude nutné připravit dostatečné  

a ekonomicky pro obce přístupné podpory. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce shrnují nejdůležitější poznatky a není pochyb o tom, že cíle práce byly splněny. Je 

ovšem škoda, že tyto závěry nebyly formulovány stručně, v určitých bodových výstupech, neboť 

průběžný text není dostatečně přehledný, resp. přesvědčivý. Získané výsledky jsou zasazeny do 

širšího kontextu péče o vodní zdroje a o životní prostředí – nejenom v ČR, ale i v Evropě a částečně  

i ve světě. Potřeby investování do sanitární infrastruktury jsou evidentní, nicméně vhodné přístupy 
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řešení a finanční nástroje pro malé obce vyžadují zvýšit informovanost samosprávy (zejména 

starostů).  Aktivní roli by měly prokázat jednak vodoprávní úřady a jednak s. p. Povodí i Česká 

inspekce životního prostředí. Uplatnění pouze restriktivních přístupů by určitě nebylo na místě, 

nejbližším cílem by měla být snaha o změnu vnímání obyvatel venkova a zainteresovanost na kvalitě 

jejich nejbližšího prostředí. 

 

  Toto je určitě významný výstup či přínos této diplomové práce. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práci hodnotím jako výbornou i přes ne zcela podařenou úpravu Závěrů. Přináší ucelený pohled na 

situaci odkanalizování a čištění odpadních vod v malých obcích v ČR i v Evropě a na konkrétních 

poznatcích upozorňuje na problémy, které je třeba v této souvislosti řešit. Práce zaslouží určitě ve 

zkrácené podobě publikovat – zejména v tuzemských vodohospodářských časopisech (SOVAK, Vodní 

hospodářství). 

 

Otázky k obhajobě 

Dávám k úvaze některou z následujících otázek: 

- Jakým způsobem by bylo možné zkvalitnit informovanost samosprávy a starostů malých obcí 

o potřebě věnovat pozornost výstavbě infrastruktury sanitárních systémů? 

- Bylo by žádoucí revidovat současný stav obsahu PRVKÚKů anebo ponechat úpravy až pro 

situaci, kdy se začne o řešení v jednotlivých obcích připravovat? 

- Jsou informace o „levnějších“ možnostech zachycení a likvidace odpadních vod dostupné 

anebo by státní správa měla zajistit „návody“? 

- Může současná II. etapa plánování podle Rámcové směrnice vodní politiky a připravovaná 

opatření akcelerovat čištění odpadních vod v malých obcích anebo je třeba ještě 

dalších/jiných impulsů? 

 

Datum: 30. 08. 2015  
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