
Posudek bakalářské práce

JIÍíZá|eský: Vývoj výroby elektrické energie v zemichEKoWAS
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Rozsah práce: Práce má 49 stran textu s 13 tabulkami,7 obrázky a 9 graťy. V příloze je 5
poloŽek. Seznam literatury je členěný a obsahuje 29 zdrojtt informací.

Hodnocení práce: Předložená bakalářská práceje bohatě členěna podle desetinného systému
do sedmi kapitol. Autor si zvolil zatéma své práce okruh problematiky o kterou se zajíma| j\ž
dříve a to se projevilo i při zpracování studie. V úvodu práceje stanoven její cíl a 4hypotézy'
Kapitola pojednávající o metodice je sice kratší, ale zahmuje všechny pracovní postupy.
Diskuse s literaturou je pojata jako přehled informací o pramenech, zekterých bylo čerpáno.
Vzhledem k tomu, že práce na toto téma nejsou časté nebylo možno přistoupit ke klasické
formě diskuse. Vlastní zpracováni problematiky je celkově zarámováno kapitolou udávající
přehled o přírodních podmínkách, obyvatelstvu, hospodářství a politických poměrechzžryadní
Afriky. Vzhledem k tomu' že nejde o stěŽejní kapitolu bylo nutno její obsah a rozsah značně
redukovat. Tím došlo k některým zjednodušením nebo nepřesnostem např.na str.17
..informace o pŤiznivých podmínkách chovu dobýka v severní části regionu. Podobně je to na
této straně s hodnocením těžby nerostných surovin. , ,. západní Afrika nepatří k surovinově
nejbohatším oblastem světa. To se týkápouze těžby a ne zásob. Určité nepřesnosti jsou také
na str.19 okolo samostatnosti Libérie. Třetí kapito|azahrnující údaje o integraci ECoWASu
má v rámci práce opět jen informativní a doplňující charakter. Stěžejní částí práce jsou
následující tři rozsáhlé kapitoly, které jsou bohatě doloženy tabulkami, graťy a schématy'
Nejrozsáhlejší z nich je čtvrtá zabývající se výrobou elektrické energie. Autor si zde všímá
nejen zvoleného regionu, ale také porovnává se světem jako celkem či jeho částmi. K řešení
problematiky přistupuje z hlediska vývoje v čase a to nejen v globálu, ale i podílu na
obyvatele. Součástí hodnoceníje také podíljednotlivých druhů elektráren na výrobě energie'
Celkový obraz o energetické problematice ECoWASu je zakončen kapitolou o spotřebě
elektrické energie. Zde je věnována pozornost také závislostem na HNP/ obyv. a zahrantčním
obchodu. Závěr práce je přehledný azabrnuje hodnocení cíle i verifikaci hypotéz, Autor si
zvolil formu stručného celkového závěrunebot' jednotlivé kapitoly obsahují závěry dí|ěí.

Práci doporučuji k obhajobě.

Y Praze 12.9.2006 V. Frajer
vedoucí práce


