
é*?

Posudek na diplomovou práci Pavla Fikara ,,Energetický metabolismus hlavního města
Prahy"

Diplomová práce Pavla Fikara má celkem 74 sttan textu a 5 stran příloh. Autor se zaměřil na
téma energetického metabolismu modelového města _ v tomto případě Prahy. Zatimco toky
energií na úrovni státu jsou sledovány poměrně běžně, v případě měst existuje obdobných
studií poskrovnu. Kvantifikace energetických toků v Ptaze vycbázela zteorie o socio-
ekonomickém metabolismu, která hledá analogii mezi lidskou společností a metabolismem
živého organismu.

Úvodní část diplomové práce uvádí čtenáře do problematiky sledoviíní energetických toků
obecně a specificky na městské úrovni, seznamuje s termínem urbánní metabolismus a podává
přehled studií, které byly na téma urbrínního metabolismu zpracovény v zahraničí. Poněkud
mezi řádky je zde také uveden cíl diplomové práce: podat přehled energetických toků v Praze,
diskutovat jejich velikost a potenciál pro jejich sniŽování. V metodické a datové ěásti je
představen koncept socio.ekonomického metabolismu, jsou uvedeny definice indikátoru,
které budou vyčíslovány a je podana energetická charakteristika Prahy z hlediska spotřeby
energií jednotlivými sektory. Část vysledky se specificky věnuje zejména indikátorum
primrírní energetické zdroje a spotřeba paliv po přeměnách se zvláštním zaměřením na
spotřebu elektřiny, plynu a tepla. V části diskuse je provedeno meziniírodní srovniíní
indikátoru. Mimoto je zde zašazeno hodnocení nejistot prezentovaných indikátoru. To je
nutné velmi ocenit, protože neznalost nejistot vypočítaných indikátoru bývá Achillovou patou
velké většiny studií, a to i takových, které jsou publikovány v mezinárodních recenzovaných
časopisech.

K práci mám nasledující zásadnější připomínky a podněty k diskusi:

1. Práce se snaŽí zachovat klasickou strukturu a je členěna na úvod, metodiku a data,
výsledky a diskusi. Zařazení jednotlivych částí textu do těchtd kapitol je však velmi
nesourodé: rešerši je možné najít v kapitolách úvod, metodika a data i diskuse, výsledky
v metodické kapitole i ve výsledcích apod' Zv|áštní pozomost v tomto s.měru poutá
kapitola diskuse, kde je kromě výše zmiňovaného hodnocení nejistot uvedeno
mezinárodní srovniíní a část rešerše obdobně zarnéŤených sfudií. Diskuse by se však měla
zaměřit na zhodnocení vlastních výsledků z hlediska jejich správnosti, což bylo více méně
učiněno v části o nejistotách, a z hlediska hodnot vypočítaných indikátoru. Je například
možné se ptát, zda se liší hodnoty vypočtené pro Prahu a pro jiná města uvedená v rešeršní
části diplomové práce a v čem spočívá příčina tohoto rozdílu. V případě zpracovaného
tématu by bylo také vhodné diskutovat potenciál pro snižování energetických toků a jejich
souvislost s emisemi skleníkových plynů v Praze, jak to bylo (i když poněkud mlhavě)
avizováno v úvodní kapitole. V diplomové práci dá|e zce|a chybí kapitola závéry, kde by
byly shrnuty hlavní zjištění autora vyplývající z řešení dané problematiky.

2. V metodické kapitole jsou definovány indikátory primrímí zdroje energie, konečná
spotřeba energie a užítečná energie. V kapitole výsledky se však pracuje s termíny
primrírní zdroje energie a spotřeba paliv po přeměnách, coŽve světle metodické kapitoly
působí poněkud zmatečně. Jak je zde vysvětleno' spotřeba energie po přeměnách je o 10-
20 %o nižši než konečná spotřeba energie. Jedná uŽ se tedy o užitečnou energii? JestliŽe ne,
autor se výpočtem užitečné energie v práci vůbec nezabývá. To je naprosto legitimní, bylo
by však vhodné vysvětlit proč, když je tento indikátor uváděn v metodické ěásti.

3' Nazývá-li se kapitola metodika a data, bylo by vhodné věnovat zdrojům použitých dat
více neŽ jednu větu a uvést jejich přehled.
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Z metodické kapitoly není jasné, jaké indikátory energetických toků autor skutečně
spočítal na základě uvedených definic a které pŤevza| z literatury již vypoč:ítané. Byl
například indikátor primiírní zdroje energie vypoěítáván jako součet tuzemských
energetických zdrojů, dovozů paliv a změnzásob, od kteých byly odeěteny vývozy paliv?
V práci je argumentováno, že pro výpočet energetické náročnosti pro regionální úroveň
není vhodné použít indikátor HDP, protože regionální HDP je za|ožen na adrese sídla
podniku, nikoliv na skuteěném místě jeho tvorby. V metodice výpočtu regionálního HDP,
kterou publikuje Český statistický uřad, je však uvedeno, že ukazateleža podniky jsou
alokovány do regionů podle lokalizace příslušné místní jednotky. Výše zmiňovaný
argument tedy neobstoj í.
Spotřeby primámích energetických zdrojů na osobu je běžně používaný indikátor, ovšem
nazývat ho energetickou niíroěností je poněkud nezvyklé. Chceme-li vyjádřit ekologickou
nebo ekonomickou úěinnost, dáváme zpravid|a do poměru indikátor vstupu jako je
spotřeba materiálů nebo energie a indikátor ýstupu jako je HDP, množství vyrobenýóh
produktů apod. Počet obyvatel můŽe byt sice považován do jisté miry za výstupní
indikátor, není to však obvyklé.
Práce obsahuje poměrně velké množství překlepů, neobratných formulací a je často psána
stylem povídky a ne vědecké práce. Vzhledem k tomu, Že se jedná o diplomovou práci a
ne o odbomý článek, je to ještě únosné.

Celkové hodnocení

Přes výše uvedené vytky se domnívám,že Pavel Fikar prokázal schopnost samostatně a
originálně zpracovat dané výzkumné téma. Práci doporučuji k|asiÍikovat velmi dobře a
doporučuji ji k obhajobě. očekávám, že výsledn á známka může být podstatně ovlivněna
výkonem Pavla Fikara u obhajoby.

Y Praze dne 16. 9. 2008 Mgr. Jan Kovanda, PhD.


