
Oponentní posudek bakalářské práce Štěpána Straky s názvem 

„Vodní stopa plodin pro výrobu biopaliv“ 

 

Bakalářská práce byla předložena v květnu 2021 na Univerzitě Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě, 

studijním programu Hydrologie a hydrogeologie. Studijním oborem je Povrchová a podzemní voda a 

téma práce je hydrologicky zaměřené. Vedoucím práce je Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. Téma 

diplomové práce je zajímavé a aktuální. Jde o přehled problematiky produkce biopaliv 

z vodohospodářského hlediska. 

Předložená bakalářská práce má 44 stran. Práce je rozčleněna na 5 kapitol. V úvodní kapitole jsou jasně 

definovány cíle práce: přehled současného stavu produkce plodin pro biopaliva a přehled problematiky 

biopaliv v kontextu vodní stopy. Kapitola 2 uvádí především definice a vysvětluje koncepty, které jsou 

použité v pokračování práce. Kapitola 3 obsahuje popis různých aspektů pěstování plodin pro biopaliva 

ve světě. Kapitola 4 je analytická část práce, kde jsou zpracována data převzatá z dostupné literatury. 

Na konci práce je uveden „Seznam grafických příloh a tabulek“. Vzhledem k tomu, že jde o prvky, které 

jsou umístěné přímo v práci, nejde o seznam oddělených příloh, ale o seznam obrázků, grafů a tabulek. 

Celá práce není zaměřená na Českou republiku, ale je pojata globálně. 

Rešerše je provedena velmi kvalitně a zdroje jsou důsledně citovány. Student zpracoval množství 

zdrojů (seznam použité literatury obsahuje 65 položek), převážně jde o odborné publikace v angličtině, 

publikované výzkumníky ze zahraničí. Obsah je někdy až moc strukturovaný s příliš velkým množstvím 

podkapitol. Například podkapitolu 2.1.3. by už nebylo potřeba dělit na další podkapitoly. Některé 

podkapitoly nejsou dostatečně uvedené a zapojené do kontextu celé práce. Například na začátku 

kapitoly 2.2. „Nedostatek vody“ postrádám úvodní odstavec, který by vysvětlil, jak nedostatek vody 

souvisí s problematikou vodní stopy. Je to sice celkem zřejmé, ale není to jasně pojmenované. Název 

kapitoly 2.1.5. „Kritika vodní stopy“ není zcela srozumitelný. Jasnější by byl například název „Kritika 

konceptu vodní stopy“. Poměrně obsáhlé části kapitol 2 a 3 se netýkají přímo tématu práce a zasahují 

mimo studijní obor. Nicméně většinou jde o relevantní údaje a poznatky, které s tématem nepřímo 

souvisí a pomůžou vytvořit celistvější obraz o problematice biopaliv a s tím spojené vodní stopy. Při 

uvádění údajů je potřeba dbát na správnou formulaci. Například v kapitole 3.2. začíná 3. odstavec 

větou: „Celosvětově se produkce bioetanolu zvýšila o 2 %.“ Z toho není jasné, o jaké zvýšení jde. Až 

z dalších vět lze usoudit, že jde o meziroční nárůst, pravděpodobně mezi lety 2018 a 2019. V dalším 

odstavci už je podobná formulace týkající se bionafty jednoznačná. 

Stěžejní je analytická část práce, ve které student zpracoval převzaté hodnoty vodní stopy pro vybrané 

plodiny, indikátory nedostatku vody pro různé části světa a klimatické podmínky. Pomocí připravených 

grafů a map tak vznikla zajímavá syntéza těchto údajů. Práce poukazuje na rozdíly vodních stop 

jednotlivých plodin v různých zemích a na vhodnost plodin podle místních klimatických podmínek a 

disponibilních vodních zdrojů. Zde nechybí ani srovnání globálních údajů se situací v Česku. 

Přes některé drobné nedostatky je bakalářská práce zpracovaná na velmi dobré úrovni, proto ji 

doporučuji k přijetí. Práci hodnotím stupněm 1.  
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