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Hodnocení: 
Předložená diplomová práce obsahuje 71 stran textu a seznam použité literatury. 
Autor se zaměřuje na aktuální téma využití zemědělsky méně příznivých oblastí 
k produkci biomasy jako obnovitelného energetického zdroje s čímž koresponduje i 
hlavní cíl práce, zaměřený na  analýzu potenciálu méně příznivých oblastí pro 
produkci tohoto alternativního zdroje energie.  Jak je uvedeno v cílech práce (s.11) i 
v kapitole 5.1. (s. 49), autor se zaměřuje zejména na problematiku rychle rostoucích 
dřevin, ostatní energetické plodiny (řepka, energeticky využitelné obiloviny apod.) 
do svého výzkumu záměrně nezahrnuje. 
Teoretická část práce obsahuje definici a členění energeticky využitelné biomasy 
stejně jako statistický pohled na srovnání využití obnovitelných zdrojů energie pro 
výrobu elektřiny a tepla v Česku. Velkou pozornost věnuje autor legislativním a 
koncepčním aspektům podpory využití biomasy jak v podmínkách ČR tak i EU 
stejně jako problematice vymezení a klasifikace méně příznivých oblastí a poukazuje 
na vysoké zastoupení LFA v Česku jako jeden z důležitých faktorů pro možný rozvoj 
pěstování rychle rostoucích dřevin, které může využívat málo úrodné zemědělské 
půdy v horších fyzickogeografických podmínkách.     
V analytické části autor rozebírá klíčové faktory a podmínky (pěstitelské, produkční, 
ekonomické, sociální apod.), které mají v současnosti zásadní vliv na reálné využití 
rychle rostoucích dřevin či mohou pozitivně i negativně působit i v blízké 
budoucnosti. Autor zde na straně jedné poukazuje na určitou jednoduchost či 
bezproblémovost zakládání či údržby ploch rychle rostoucích dřevin a na straně 
druhé odhaluje problematičnost využití tohoto alternativního zdroje z důvodů 
ekonomických i sociálních (výrobní náklady, odbytové možnosti producentů, 
výkupní ceny, doprava, investice na pořízení speciálních kotlů pro domácnosti, 
investice na výstavbu centrální obecní výtopny +plynofikace obce atd.). Současně 
zdůrazňuje, že celý projekt je a bude silně závislý na dotační politice EU a ČR v této 
oblasti a to nejenom ve vztahu k prvovýrobcům, ale také ke zpracovatelům či 
koncovým uživatelům.  V závěru shrnuje autor své poznatky ve SWOT analýze. 
Práce je po formální i obsahové stránce solidní, své cíle naplňuje i když je škoda, že 
autor ve své práci neuvádí vhodnou případovou studii (nejlépe z ČR), kde by 
dokumentoval funkčnost, praktické přínosy (ekonomické, sociální, environmentální) 
a celkovou výhodnost/problematičnost tohoto systému. 
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Do diskuze při obhajobě:  
 
1. Na obr. č. 8 (s. 37) je znázorněna prognóza dlouhodobého vývoje struktury a 
spotřeby OZE v Česku, která naznačuje významný nárůst využití biomasy pro 
energetické účely. Které druhy biomasy zde budou hrát rozhodující roli, za jakým 
účelem (biopohonné hmoty, bioelektřina, bioplyn pro vytápění, pevná biomasa pro 
výrobu tepla v domácnostech)  a jaké zastoupení se předpokládá u kategorie cíleně 
pěstovaných rychle rostoucích dřevin?  
2. Mohl by autor přiblížit současnou situace ve využití ploch zemědělské půdy pro 
záměrnou produkci biomasy v ČR? Jaké plochy připadají na pěstování plodin 1. 
generace, jak významné zastoupení má pěstování plodin 2. generace a jaké trendy 
zde můžeme v posledních letech konkrétně pozorovat? 
3. Spalování dřeva se z důvodu cen plynu, elektřiny a fosilních paliv jeví v posledních 
letech pro domácnosti s vlastním topným systémem jako ekonomicky nejvýhodnější 
o čemž svědčí každoroční stoupající prodejnost topné dřevní suroviny. Do jaké míry 
může v tomto případě pěstování rychle rostoucích dřevin a výroba speciálních 
peletek či briket konkurovat klasické pevné biomase, pocházející z těžby dřeva či 
dřevního odpadu v lesních porostech? 
4.  Proč vidí autor zakládání porostů RRD v LFA jako "prevenci proti dotování klidu a 
umrtvení zemědělské činnosti…"  (s. 67)? Obdělávání ploch RRD prezentuje 
mimoprodukční, nepotravinářské, nekrmivářské využití zemědělských pozemků, 
svým charakterem směřuje spíše do oblasti lesnictví a lesního hospodářství a tudíž 
představuje ještě výraznější odklon od klasické zemědělské praxe. Pokud v určité 
lokalitě nebudou vedle prvovýrobců existovat i navazující zpracovatelské kapacity (a 
stabilní odbyt výroby), potom i vliv na zaměstnanost nebude (obdobně jako v případě 
využívání TTP v LFA) nikterak zásadní, přidaná hodnota finálního produktu bude 
vznikat někde jinde a celkový ekonomický přínos pro problémové rurální oblasti je 
dosti diskutabilní. 
5. Existují statistické údaje o počtu/podílu domácností, které již využívají speciální 
kotle na peletky/brikety z biomasy? Jak a kde jsou lokalizovány výrobní kapacity, 
zpracovávající dřevní biomasu na peletky? Existuje zde vazba na místní dodavatele 
nebo se surovina dováží z větších vzdáleností? Je finální produkce odbytována 
doma nebo je určena také pro export? 
 
 
V Ostravě dne 14.9.2010                                          Podpis: 
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Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm velmi dobře. 
 
V Ostravě dne 9.5.2010   Podpis:   


