POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁ SKÉ PRÁCE
Autor práce: Jan Machá ek, studijní obor Regionální geografie
Název posuzované práce: T žba ropy v Rumunsku
Formální spln ní zadání práce:
Bakalá ská práce odpovídá pln zadání. P ibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
p ílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Cílem bakalá ské práce bylo charakterizovat
sou asný stav v oblasti t žby ropy na území Rumunska se zam ením proces transformace
nafta ského t žebního pr myslu. Stanový cíl práce byl spln n.
Obsahová úrove práce:
Práce je p edevším aplika ní studií. Struktura práce je logická, její hlavní cíle jsou zda ile
formulovány a hlavní výsledky jsou výslovn uvedeny a jsou reakcí na stanovené cíle.
P ínosná je zejména ást zabývající analýzou transforma ního období a hodnocení pozice
Rumunska na sv tovém i evropském trhu ropy. S ohledem na studijní pobyt na Fakult
Geografie Univerzity Bukureš byly v práci využity i nepublikované zdroje z archiv , data
geologické služby i muzeií.
Úrove práce s literaturou, cita ní aparát:
Úrove
práce s disponibilní literaturou je na velmi dobré úrovni. Citace
jsou uvád ny zcela korektn . Autor se vypo ádal velmi dob e i s absencí publikací
v anglickém i eském jazyce a využíval i zdroje v jiných jazycích (nap rumunštin ).
Jazyková a grafická úrove práce:
Jazyková úrove textu je dobrá. Úrove tabulek, graf a kartografických p íloh je na dobré
úrovni a velmi vhodn dopl uje textovou ást práce. Oce uji pe livé zpracování grafických
p íloh bakalá ské práce. Drobné p ipomínky mám k n kterým formálním záležitostem psaní
textu, nap íklad text není jednotn zarovnán (zarovnání chybí na str. 29), zejména poznámky
pod arou.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchaze e
Vhodn jší název obr. 1 (na str. 22) by m l být "Vybrané geologické provincie…".
Jsou poskytované zdroje dat o objemech t žby srovnatelné a jsou poskytovány informace i
jednotlivými spole nostmi a jsou dostupné nap íklad v jejich výro ních zprávách?
Jaká je sou asná struktura výroby elektrické energie v Rumunsku?
Na str. 19 se 50% podíl na dovozu vztahuje k primárním surovinám nebo dovozu jako celku?
V p ípad uvád ní cen v rumunské m n
v poznámce pod arou).

by bylo vhodné uvád t kurz k euru (nap .

Lze o ekávat v nejbližších letech zásadní zm nu ve výoji t žby ropy na území Rumunska?

Celkové hodnocení práce:
Nejv tším kladem práce je analytická ást, která se zabývá problematikou t žby ropy na
území Rumunska v etn postižení historického aspektu, problematikou složité transformace
t žebního pr myslu i perpektivám dalšího vývoje. V bakalá ské práci jsou také prezentovány
nejnov jší studie vztaující se k problematice. Zpracovávané téma umož uje další
prohloubení i pokra ování. Slabé stránky práce nemá.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporu uji k obhajob , p ed obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborn .
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vedoucí bakalá ské práce

