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Posuzovaná bakalářská práce se věnuje tématu výroby tepla z obnovitelných zdrojů na 
příkladu spalování biomasy v centrální kotelně obce Měňany. Jedná se o téma velmi aktuální 
vzhledem k potřebnému zvyšování využívání obnovitelných zdrojů energie a také 
k problematice vytápění v malých obcích. Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu ekologického 
vytápění v podobě kotelny na biomasu na regionální rozvoj v obci Měňny. Dále autor hledal 
odpověď na otázku: „zda byl lidský kapitál v podobě starostky obce Měňany rozhodujícím 
faktorem, který stál za zrodem ekologického vytápění“.   

Práce je psána ve slovenském jazyce, má celkový rozsah 44 stran. Z formálního hlediska 
nevykazuje práce zásadních nedostatků a je vhodně strukturovaná do pěti kapitol, neobvykle 
působí pouze zařazení přílohy před seznam literatury. 

V práci shledávám zásadní nedostatky v používání odborné literatury. Autor se dopouští chyb 
v citování převzatých zdrojů, např. záměna bakalářské práce Holuba (2008) za práci 
diplomovou. Autor příliš užívá přímé citace, u nichž v několika případech není uvedena 
strana. Přímé citace mají formu převzetí celého odstavce či dokonce celých stran. Například 
kapitola Biomasa v Česku je z velké části založena na přímých citacích (Šafařík 2012) 
citováno na stranách 14 – 15 a (Ochodek, Koloničný, Janásek 2006) citováno na stranách 15 – 
17. V této studii nejsou uvedeny hodnoty za Slovensko, které autor používá v tabulce č. 5. 
Problém spatřuji také ve formě přímých citací, protože nejsou často převzaty jako souvislý 
text, ale jako kompilace jednotlivých vět. 

Objasnění vlivu kotelny na biomasu na regionální rozvoj pomocí indikátorů rozvoje venkova 
se jeví velmi problematické, lepší metodou je dotazníkové šetření, které autor také provedl. 
V tomto případě by ale mělo být cílem objasnění vlivu na rozvoj obce či lokální rozvoj. 
Vlastní vyhodnocení dotazníku bylo provedeno pouze na půl druhé strany oproti hodnocení 
indikátorů regionálního rozvoje na stranách 23 – 30. Ve vyhodnocení dotazníku by také 
mohly být kvantifikovatelné údaje znázorněny v tabulkách a odpovědi respondentů na 
otevřené otázky by měly být uvedeny podrobněji.  

Celkově se v práci nachází řada nepřesností např. na straně 19 „obec se nachází v CHKO 
Český kras v Brdech“, autor zaměňuje pojmy regionální rozvoj a rozvoj obce, dále jsou 
nepřesně formulovány cíle a výzkumná otázka. Práce proto působí velmi chaoticky, není 
jasné co přesně chtěl autor zkoumat. Nedostatečně hodnotím práci s odbornou literaturou. Za 
povedenou považuji SWOT analýzu na straně 32, která dobře vystihuje rozvojové možnosti 
obce Měňany a je nejcennější částí práce. 

I když mám řadu výhrad, doporučuji bakalářskou práci k obhajobě za předpokladu kvalitní 
prezentace a zodpovězení otázek v diskuzi. 

 



Otázky do diskuze: 

• Jaké jsou dopady kotelny na biomasu mimo území obce? 

• Tvrdíte, že „díky výstavbě centrální kotelny můžeme potvrdit vliv environmentálního 
potenciálu na regionální rozvoj“. Objasněte toto tvrzení.   

• V práci uvádíte, že nejhodnotnějším zdrojem informací byl řízený rozhovor se 
starostkou obce, přibližte formu pořízení rozhovoru. 

 

 

V Praze 11. 6. 2012        Mgr. Jiří Hrabák 

 

 

 

 


