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Recenze rukopisu
Název:

Bc. Jana Zukalová
Hospodaření s odpady
ano

Příspěvek je:

ne

původní vědecký článek





přehledový článek





odborné sdělení z výzkumu





informace

(X)



ano

ne

Téma je vhodné k publikaci
Hodnocení příspěvku:



X

výborná

dobrá

průměrná

Originálnost (původnost):



X





Vědecká úroveň:





X



Odborná úroveň:





X



Výsledky:



X





Text příspěvku:

Souhrn:

nízká úroveň

Jasný a srozumitelný

X

Nesrozumitelný



Obsahující chyby



Dostatečně výstižný a informativní



Nedostatečně informativní



Chybí

(X)
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Rovnice, obrázky a tabulky: přehledné a srozumitelné

Jazyková úroveň:

Doporučení pro publikaci:

X

je třeba zlepšit jejich prezentaci



text je bez tohoto vybavení



nepřiloženy



vyhovující

X

vyžaduje menší korekce



nevyhovující



zveřejnit v předložené podobě

X

zveřejnit po menších úpravách



příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci



příspěvek není vhodný k zveřejnění



Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):

Téma odpadů je do jisté míry skrytým a nedoceněným aspektem energetické a komoditní
agendy (bezpečnosti) nejen v České republice. Sekundární těžba surovin ze skládek
a důsledné třídění a sekundární využití „odpadu“ (spíše však druhotných surovin) je tématem
současnosti a ještě více blízké budoucnosti. I země jako Česká republika tímto způsobem
mohou získat suroviny a skupiny surovin, které potřebuje pro svůj průmysl (který rozhodně
není jen a pouze montovnou, jak se mohou někteří domnívat). Pokud bude autorka nebo
další autoři toto téma dále sledovat, je o rozhodně slibný a vědecky málo podchycený směr.
Autorka téma sice ani zdaleka nevyčerpala, ale na druhou stranu otevírá jeho zajímavé
a nesamozřejmé rozměry (jakými jsou nelegální i legální dovoz problematického dopadu na
území České republiky; možnost přimět veřejnost pomocí cukru a biče k důslednějšímu
třídění a menší produkci odpadu).
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