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Oponentský posudek 
Bakalářské  práce Marka Špota 

"Srovnání vybraných parametrů technologií využívajících obnovitelné zdroje energie 
s technologiemi využívajícími zdroje neobnovitelné“. 

FHS UK, vedoucí práce Mgr. M.Havránek 
 
 
Práce je poměrně přehledně členěna do šesti hlavních kapitol. Po krátkém úvodu se autor na 6 
stranách zabývá metodikou práce (kap. 2). V rozsáhlé kap. 3 popisuje technologie na výrobu 
elektřiny.  V kapitole 4 pak kvantifikuje vybrané parametry jednotlivých technologií, pomocí 
nichž pak v následující kapitole (kap. 5) jednotlivé technologie hodnotí. V závěrečné kapitole 
6 jen stručně sumarizuje hlavní aspekty celé práce. Zde nutno podotknout, že čtenář práce 
musí často přeskakovat mezi kapitolami 3 a 5 – obě se zabývají metodou práce a bylo by 
vhodné je sloučit.  

 
Publikace má celkem 68 stran včetně osmi tabulek a patnácti obrázků. Autor uvádí 27 zdrojů 
použité literatury a 16 internetových odkazů. Text je napsán srozumitelným slohem, s 
využitím odborné terminologie (zejména u popisu technologií) bez větších gramatických chyb 
či překlepů.    
 
Předložená diplomová  práce si klade za cíl porovnat vybrané energetické technologie  na 
území ČR z hlediska několika indikátorů.  Tento cíl byl splněn, přesto však nezmínit hlavní 
nedostatky práce a zdůraznit otázky, které práce otevřela, ale již nestačila (nebo to ani nebylo 
jejím cílem) zodpovědět.  
 
Bakalářská práce se zabývá ne zcela probádaným tématem. Tomu odpovídá o originální 
metoda práce, kterou autor aplikoval. Zde se však ukazují některé nedostatky:  

• Práce nemá zpracovánu rešeršní část. Autor sám navrhuje soubor parametrů pro výběr 
elektráren, stejně jako sám navrhuje metodu na porovnání vybraných technologií. Autor 
postupuje, jako kdyby se podobné téma ještě v odborné literatuře neobjevilo (což je velmi 
nepravděpodobné). Avšak o pokud by se doposud nikdo nezabýval porovnáním přímo 
elektrárenských technologií, bylo by užitečné zjistit stav poznání v oblasti různých metod 
hodnocení (multikriteriální analýzy, expertní posouzení, analýza životního cyklu ad.). 
Pouze v případě, že by rešerše ukázala, že nelze na nic stávajícího navazovat, by byl 
autorův postup odůvodněný. Takto nelze než konstatovat, že práce z neznámého důvodu 
opominula naprosto fundamentální fázi vědecké práce.  

• Cíl práce – autor velmi stručně za cíl práce uvádí „porovnat vybrané energetické 
technologie  na území ČR z hlediska několika indikátorů“ (str. 10). Ještě předtím v úvodu 
(str. 9)  říká, že by porovnáním mělo vzniknout pořadí technologií podle jejich 
kvality/celkové hodnoty.  Naposledy je cíl upřesněn v popisu parametrů (str.13) – jde o 
zhodnocení technologií podle jejich přínosu či škodlivosti pro člověka a prostředí.  To 
vše je natolik vágní, že výběr parametrů je pak zcela arbitrární.   

• Výběr parametrů pro hodnocení – autor vybral 9 parametrů cílem poskytnout celistvý 
pohled na problematiku. Tento krok je pro celé hodnocení naprosto zásadní (změna 
jednoho parametru může zcela změnit celé pořadí), přesto není výběr dostatečně 
odůvodněn. Autorovi nelze upřít snahu o nalezení parametrů, které by pokryly všechny 
dimenze udržitelnosti a zároveň pro ně byla dostupná data. Nicméně soubor parametrů je 
nejasný – jsou emise ekonomickým parametrem, když jsou použity v hodnocení 
ekonomického pilíře?  Co říká porovnání instalovaného výkonu elektrárny s produkcí 
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elektřiny – není to ryze technický údaj? Parametr „Emise“ velmi zvýhodňuje všechny 
nefosilní technologie, naopak chybějící parametr „jaderný odpad“ by je velmi zvýhodnil. 
Postrádám tedy dvě věci  - co nejširší přehled všech možných parametrů, které 
charakterizují el. technologie a poté zdůvodnění výběru daných devíti parametrů. Pouze 
plná transparentnost v tomto kroku může zajistit věrohodnost celého hodnocení.  

• Popis parametrů a  jejich interpretace -  ve většině případů je definice i interpretace jasná. 
V případě plochy je však velmi diskutabilní definice (vodní plocha nebyla a priori 
zabrána pro výrobu elektřiny, ale pro regulaci toku), v případě počtu zaměstnanců pak 
interpretace (ekonomické a sociální hledisko bude vyžadovat jiné hodnocení tohoto 
parametru). Parametr „životnost“ pak v práci popsán není vůbec 

• Metoda hodnocení – nejasný výběr parametrů a jejich přiřazení k hodnocení technologií 
z hledisek ekonomického, environmentálního a sociálního je důvodem možného zkreslení 
ve výsledcích. Např. životnost je posuzovacím kritérium o všech pilířů (přitom není 
z práce jasné, jaký má vztah např. k sociálnímu rozměru), do hodnocení je však započítán 
tento parametr třikrát (tzv. triple-counting). Naopak emise byly vyřazeny z hodnocení 
sociálního pilíře (neboť by „o ničem nevypovídaly“).  Nejasnost v hodnocení autor 
dokládá poznámkou pod čarou na str. 15. Zdá se, že by bylo správnější vybrat specifické 
parametry pro jednotlivé pilíře (např. interní náklady a zisk pro ekonomický,  emise a 
plochu pro ekologický, a  zaměstnanost a zdravotní vlivy pro sociální pilíř) a tyto 
parametry vztáhnout k nějakému výkonovému parametru elektrárny.  

   
Kromě těchto větších výhrad týkajících se použité metody,  mám k práci drobné připomínky: 

- v citované literatuře se téměř nevyskytují cizojazyčné prameny  

- poznámkový aparát - v poznámce pod čarou míchány jsou citace (patří na konec), 
podružné zmínky (patří pod čáru) a podstatné záznamy (patří do textu) 

- doporučuji používat termín „udržitelný rozvoj“ (namísto trvale udržitelný) – přestože 
na toto téma bylo mnoho diskusí a autor má právo na svůj přístup, zdá se, že 
v oficiálních dokumentech je již zaběhnut termín udržitelný rozvoj 

- str.10,  práce „nedefinuje UR“, ale pravděpodobně vychází či přijímá dále uvedenou 
definici  

- str. 10, cíl práce – mohl by být uveden v samostatné kapitole, nikoliv jako jakýsi 
nepodstatný úvod do metodiky 

- občasné použití formulací, které se nehodí do odborné práce (leckdy různé, tato práce 
nemá ambice myslet si, daleko lepší hodnoty, hodnocení bude vyvstávat, ad.) 

- tautologická argumentace – str. 54 (nemá smysl normovat emise, protože by to o 
ničem nevypovídalo)  

 
 
Do diskuze bych rád přidal tyto otázky:  

- uvažoval autor o analýze citlivosti (jak by se změnily výsledky, kdyby se hodnoty 
parametrů nenormovaly; kdyby se přiřadily parametrům různé váhy, kdyby se 
parametry změnily, atd. 

- bylo by možné jinak definovat plochu (např. ČR, nebo plochu postiženou dopadem 
dané technologie)? 

- jaké další parametry hodnocení by bylo vhodné uvažovat ? 
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Práce se zabývá tématem nadmíru důležitým – hodnocením technologií na výrobu elektřiny. 
Na té je lidstvo zásadně závislé bez rozdílu pohlaví, stranické příslušností či geografického 
umístění. Bakalářská práce ukázala, že toto téma lze uchopit originálním způsobem. Zároveň 
však otevřela řadu metodických otázek. Na ty by bylo velmi vhodné reagovat v navazující 
diplomové práci.  
 
Vzhledem k nevyjasněné správnosti použité metody doporučuji neuvažovat prozatím 
dosažené výsledky za validní a prokázané. K podobnému závěru dochází dokonce i sám autor.  
 
 
Závěr:  
 
Předložená práce Marka Špota prokazuje velmi dobrou schopnost a připravenost autora 
samostatně a originálně zpracovat dané výzkumné téma. Práci hodnotím kladně, protože však 
vykazuje některé zásadnější metodické nedostatky, doporučuji ji klasifikovat velmi dobře (s 
bodovým hodnocením 30 bodů) a doporučuji ji k obhajobě. Očekávám, že výsledná známka 
může být podstatně ovlivněna výkonem M. Špota u obhajoby.   
 
 
 
 
 
V Praze, 16. června 2008                                                         PaedDr.Tomáš Hák, Ph.D. 


