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Sociálně-prostorové aspekty pěstování zemědělských plodin pro energetické účely
(na příkladu Jihomoravského kraje)

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

7

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

5

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

5

Celkové hodnocení práce

100

75

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Bylo provedeno vlastní dotazníkové šetření, nicméně s velmi omezenou návratností dotazníků
(shromážděno pouze 21 dotazníků) - doporučoval bych kombinovat emailovou formu dotazování
s dotazováním v terénu.
Autorka pracuje s širokým spektrem odborné literatury, prokázala přehled ve regionálních,
národních, ale i evropských dokumentech dotýkajících se obnovitelných zdrojů energie.
Kvalitně jsou zpracovány kompilační části práce týkající se transformačních procesů v českém
zemědělství.
Autorka prokázala orientaci v typech energetických plodin využívaných českými zemědělci.

Nedostatky v práci:
V práci se často objevují gramatické a stylistické chyby (s. 8, 11, 12, 17, 20, 21, 24, 35, 41), neodborné
vyjařování, vyjímečně i věty postrádající smysl (s. 33, 35).
Práci by prospěly vlastní, ne stažené mapové výstupy.
Otázky k obhajobě:
Na několika místech své práce zmiňujete využití plodin jako vstupního materiálu do bioplynových
stanic. Kde byste takovéto provozy v Jihomoravském kraji hledala?
Komentujte motivace farmářů pro pěstování energetických plodin.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.
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