
Posudek na diplomovou práci Pavla Fikara ,,Energetický metabolismus hlavního města
Prahyt'

Diplomová práce pana Pavla Fikara má celkem 82 stran z toho 4 strany příloh. Autor
zptacova| téma energetického metabolismu modelového města - v tomto případě hlavního
města Prahy. Autor se dívá na město jako na metabolizující organismus a pomocí metod
environmentálního účetnictví kvantifikuje objem energie vstupující do městského systému.
Jedná se o dosud nezpracovanétéma, protože ačkoli se toky energií sledují na úrovni státu,
menší socioekonomické jednotky nejsou většinou klasickou statistickou službou podchyceny.

V úvodu práce uvádí autor rešerši tématu a cíl diplomové práce _ zmapovat energetické toky
vPraze a sestavit vybraných energetických indikátoru. Další část obsahuje popis obecného
konceptu socio-ekonomického metabolismu, jsou uvedeny deÍinice indikátoru, které budou
vyčíslovany. Další část se věnuje sektorové spotřebě energie vPraze, V ěásti výsledky jsou
vyěísleny indikátory primárních energetických zdrojů dle paliv a spotřeba paliv po přeměnách
se zvláštním zaměřením na spotřebu elektřiny, plynu a tepla a kapalných paliv dopravou
v hlavním městě. V části diskuse je provedeno meziniírodní srovnání indikátoru. Mimoto je
zde zaÍazeno hodnocení nej istot prezentovaných indikátoru.

K práci mám následující zásadnější připomínky a podněty k diskusi:

1. Styl a gramatická úprava práce - práce je místy psaná velmi obšímě a použivá obraty
vhodné spíše pro beletrii, než pro odborný text. Text také obsahuje mnoŽství překlepů.

2. Metabolismus I - práce se v textu odvolává na práce Haberla či Schandla. oba tito autoři
zahmují do ana|ýz i energii spotřebovávanou v lidské společnosti ve formě potravy a
odhadují konverzi v práci miřat a lidí. Autor v textu vyrazné nediskutuje, proč tato část
v práci není zahrnuta.

3. Metabolismus II . v metodické kapitole jsou definovány indikátory primrírní zdroje
energie, konečná spotřeba energie aužitečná energie. V pruběhu práce se místy vyskyují
termíny jiné (spotřeba energie po přeměnách). o užitečné energii je zde pouze zmínka,
To, že se autor tímto indikátorem nezabýváje legitimní, ale i tak je nutné ho diskutovat
v textu.

4. Data - autor shroméůdí| velké množsfuí unikátních dat o energetickém metabolismu
Prahy. BohuŽel jejich popis je velmi struěný a ani v datové kapitole se těmto datům do
hloubky nevěnuje. Data, která jsou vpráci použita jsou zroků 2001 a2002, můŽe autor
diskutovat dostupnost nověj ších dat?

5. Diskuse _ v kapitole diskuse autor diskutuje své qisledky se zahraniěními autory. Bohužel
to činí velmi neobratně - spíše jakoby formou rešerše. Bylo by vhodné nějaké přehlednější
srovnání formou grafu či tabulky'

Celkové hodnocení

Domnívám se, že pan Fikar prokázal schopnost samostatně a originálně zpracovat dané
odborné téma. Výsledky své práce dokonce prezentoval letos na mezinárodní konferenci
věnované environmentálnímu účetnictví ConAccount 2008 - measuring ecologicat city.
Práci doporučuji klasifikovat výborně a doporučuji ji k obhajobě.

V Praze dne22.9. 2008 Mgr' Miroslav Havránek


