Posudek oponenta na bakalářsk
kou práci Paavla Horáka: Progresivní trendy enerrgetického využívání
v
ffosilních paliiv
Bakalářsská práce má celkem 33
3 číslovanýc h stran z nicch ale 11 za
aujímá titulnní strana, prrohlášení,
poděkovvání, průvodní citát, abstrakty, obsaah a seznamyy zkratek, ta
abulek, obráázků a příloh
h. Za tuto
část je p
potom zařazzeno 10 příloh s doplňkkovými textyy obrázky a tabulkami. Vzhledem k rozsahu
bakalářsské práce byy čtenáři pomohlo zařazzení materiáálů z příloh přímo
p
do teextu. V úvodu by pak
například
d nebylo třeba přeskako
ovat do přílohh pro vyhled
dání odpovídajících mate matických vzorců. To
se týká p
přiměřeně i tabulek a grrafů v příloháách. Číslován
ní odkazů do
o seznamu pooužité literatury není
na překáážku, i když číslování ne
ezachovává nněkdy postu
upný nárůst od počátku až do konce
e textu a
některé zdroje v sezn
namu literatury jsem v teextu nenašell.
Celkově práci hodno
otím jako zd
dařilou. Hlavvní důraz je
e kladen na efektivnějšíí využití inovvovaných
technolo
ogií klasickýcch zdrojů energie. Obnnovitelné zdroje energie
e nejsou z ppohledu auto
ora příliš
preferovvány, což je ale dokladováno na příkkladu již v úvvodu a vyplýývá to i z texxtu v dalších
h částech
práce. Vzhledem k ro
ozsahu práce
e by bylo vhoodné zkrátit kapitoly týka
ající se historrie využití uh
hlí, ropy a
plynu a naopak rozvvést zhodnoccení vybranýých technologií, ve kterýcch autor vidíí možnost k okamžité
ČR. Posleddní slova v závěru poukazující na absolutní snižování
implemeentaci i v podmínkách
p
energetiické spotřeb
by využitím nízkoenerget
n
tických systé
émů a omezením zbyteččných spotře
eb budou
osvětovém měřítku
m
nere
eálné a budee záviset na vytvoření vh
hodných ekoonomických nástrojů,
asi v celo
které by alespoň změěnily struktu
uru využíváníí energetickýých zdrojů do
o budoucna.
I když jee práce rešerršního charakteru, nemáám zásadních
h připomínek a obecné názory na preferenci
obnoviteelných či neo
obnovitelných zdrojů eneergie nechávám do diskuze.
Práci do
oporučuji k obhajobě.
o
Hodnocení
H
ddoporučuji podle
p
úrovně obhajoby a případné
é diskuze
v rozmezzí klasifikačn
ních stupňů 1 až (2).
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