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Současný stav a perspektivy rozvoje alternativní energie v obcích Olomouckého
kraje

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

10

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

86

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Práce předkládá odborné veřejnosti regionálně geografickou analýzu vývoje a perspektiv rozvoje
obnovitelných zdrojů energie v území jednoho ze čtyřnácti krajů ČR. Jde o originální svým obsahem,
také i zpracováním studii, která na jedné straně využívá data ERÚ a obcí, na druhé straně pracuje s
otázkou percepce nových zdrojů energie v území a využívá technik sociálně geografického výzkumu.
Tento komplexní přístup považuji za hlavní devizu diplomové práce.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Za nedosatek lze považovat zejména menší důraz na rozbor teoreticko-metodologických otázek ve
vztahu k řešenému tématu. Chybí ucelená kapitola, jinak se v textu odkazy na literární zdroje objevují.
Chybí mi především excerpce odborných časopiseckých zdrojů a potom větší důraz na zahraniční
literaturu.

Otázky k obhajobě:
- Proč se v některých mapách objevují informace o stávajících i plánovaných projektech OZE, v jiných
je znázrněn pouze aktuální stav? Hraje v tomto roli otázka získávaní dat?
- Jakou vidí autorka perspektivu zapojování municipalit do projektů OZE?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci 18.5.2011
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Zdeněk Szczyrba
vedoucí práce

