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1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
přiměřenost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

1.1. Téma je pro české prostředí více než aktuální vzhledem k diskutované těžbě 
v několika regionech ČR a probíhajícímu petičnímu hnutí proti této těžbě. Zejména 
v době, kdy se mnoho laiků staví do role odborníků, každé hlubší zpracování tohoto 
tématu se jeví jako cenný příspěvek do probíhajícího diskursu. V textu mi chybí 
jasné formulování výzkumné otázky, což ústí i v nejasnou odpověď.    

1.2. Teoreticko-metodologické ukotvení je na slabší úrovni, autorka tuto část 
zredukovala na minimum. Teoretickým aspektům spojeným s těžbou se zcela 
nevěnuje, přestože v mnoha pasážích si některé výroky o teoretickou podporu více 
než žádají. Např. zvýšená inflace v Albertě oproti ostatním provinciím vybízí ke 
srovnání s fenoménem „Holandské nemoci“, který je dobře popsán na úrovni státu, 
ale jakým způsobem se projevuje na úrovni provincie, by bylo zcela jistě zajímavé 
dále rozvinout. 

1.3. Zdroje a literatura jsou dostatečné, nebyly však podrobeny kritickému rozboru. 
Dobré a četné využití map, grafů, statistik a obrázků ať již v textu nebo v příloze. 

1.4. Struktura textu v zásadě odpovídá cílům práce. Text je logicky provázán. 
Charakteristiku bitumenu a jeho těžby nejen v Kanadě (i např. ve Venezuele) 
včetně vysvětlení rozdílnosti kvality těchto ložisek bych dal do samostatné kapitoly 
před kapitolu „Historie“, která je již úvodem k vlastní case study.    

 
 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

2.    Téma práce je zpracováno na solidní úrovni. Interpretace přebíraných poznatků je 
v zásadě správně prezentována. Vlastní argumentace a formulace nejsou příliš četné. 



Drobné nepřesnosti v textu např. na s. 9 autorka přisuzuje Deepwater Horizon oil spill 
společnosti Shell namísto BP, na s. 10 spol. Shell by měla být uvedena jako nizozemsko-
britská. 

 

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

3. Práce splňuje standardy vědeckého textu. Odkazy a citace jsou v pořádku, za klad 
považuji i vysvětlivky pod čarou osvětlující podrobněji některé problémy z textu. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

4. Stylistická úroveň je ve většině práce dobrá. V některých místech plynulost textu ztrácí 
zřejmě díky práci s cizojazyčnými zdroji. Po jazykové stránce nemám výhrad, pouze 
v přehledu literatury nedůsledné psaní dle normy (u anglické literatury potřeba rozhodnout 
se pro psaní buď všech velkých, nebo všech malých písmen po úvodním slově).  

 
5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

5. Formální náležitosti jsou splněny. 
 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

6. Práci považuji za velmi dobrou, obsah svědčí o zájmu studentky o problematiku 
těžařského průmyslu. Přestože je znát její environmentální cítění, nepouští se do 
absolutního odsuzování těžby jako takové a uvědomuje si hlubší souvislosti včetně 
nezastupitelnosti těžebního průmyslu. Některá tvrzení autorky jsou však diskutabilní. Např. 
na s. 37 píše:  
V ostatních zemích, kde se těží ropa, jako je Rusko, Bolívie a Ekvádor, pobírá stát až 90 % 
z příjmů. Z jakého zdroje bere autorka toto procento a jaké jsou vlastnické struktury na 
projektech v těchto zemích? Dále na s. 42 cituje některé prameny: Kanada má otevřený 
tržní systém, který dovoluje všem světovým společnostem těžit a zpracovávat bituminózní 
písky (OPEC (1)). To má za následek, že téměř 90 % těchto příjmů z kanadské ropy tak 
nekončí v rukou obyvatel Alberty, resp. Kanady však končí v zahraničí (Wynn 2007, s. 
294).  
Někteří autoři tvrdí, že tento přesun bohatství by později mohl zruinovat ekonomiku 
Kanady (Clarke 2008, s. 101). Zajímal by mne vlastní názor autorky na zahraniční 
investory v kanadském ropném průmyslu? 

 

 
7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na BP; ne/doporučení 

práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající BP]); 
 

7. Práce odpovídá požadavkům kladeným na BP a doporučuji ji k obhajobě 
 

 



8. navrhovaná klasifikace. 
 

  8.  
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