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 Předložená diplomová práce má celkem 79 stran, v práci je zařazeno 10 obrázků 
(grafy a mapy) a 10 tabulek. Práce má logickou strukturu, je strukturována do šesti hlavních 
kapitol (včetně úvodu a závěru), připojen je seznam použité literatury a ostatní náležitosti 
(seznam obrázků a tabulek). K celkovému členění práce nemám připomínky (snad jen, že 
závěrečný seznam použité literatury se většinou nečísluje). Po formální stránce je práce 
kvalitní, řádně je citována literatura, u grafických příloh jsou uváděny prameny. Ani po 
stránce jazykové jsem v práci neshledal zásadnější nedostatky. 
 Téma práce, produkce biomasy jakožto energetického zdroje v Česku, je téma u nás 
poměrně aktuální. Autor navazuje na svou bakalářskou práci z roku 2008, jejímž tématem 
byl úvod do studia dané tematiky, resp. rešerše poměrně rozsáhlého souboru literatury a 
ostatních zdrojů včetně stručné zahraniční sondy do dvou evropských států (Rakousko a 
Švédsko). 
 V diplomové práci autor vidí biomasu jako významný doplněk k základním 
energetickým zdrojům v Česku (uhlí, jaderná energetika) a zaměřuje se na možnosti jejího 
cíleného pěstování v oblastech s horšími podmínkami pro zemědělské hospodaření, kde 
došlo v posledním období k útlumu intenzivní zemědělské výroby a k zatravňování orné 
půdy. 
 Autor dodržel hlavní zásady tvorby diplomových prací, zejména mám na mysli 
uvedení cílů práce a základních tezí/předpokladů výzkumu v úvodních kapitolách a jejich 
ověření a diskusi v závěru práce. 
 V práci autor operuje s relevantním souborem literatury. V práci se v podstatě 
prolínají tři tematické okruhy: výzkum land use, tematika biomasy a oblastí LFA (zemědělsky 
méně příznivé oblasti). Z hlediska práce s literaturou autor vhodně kombinuje výsledky 
geografického výzkumu (land use) a specializovaného výzkumu zemědělského (biomasa a 
LFA – autor pracuje s poměrně obsáhlým souborem prací specializovaných výzkumných 
zemědělských institucí). 
 Závěrem mohu konstatovat, že k práci nemám zásadní připomínky, auto prokázal jak 
schopnost pracovat se základní literaturou k danému tématu, tak schopnost empiricky ověřit 
vstupní hypotézy. Práci považuji za kvalitní jak po stránce obsahové, tak i formální. Dílčí 
problémy jsme diskutovali na pravidelných konzultacích s diplomantem v průběhu 
zpracování práce. Navíc musím ocenit zejména jeho samostatnost a tvůrčí přístup v průběhu 
zpracování diplomové práce. Celkově předložená diplomová práce splňuje požadavky 
kladené na práce tohoto druhu, práci doporučuji k obhajobě. 
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