
Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Kateřina Vobecká

Název práce: Biopaliva z vodních řas

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah BP a její členění

× A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí

B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem

C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná správnost

× A - výborná, bez závažnějších připomínek

B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

N - nevyhovující, s hrubými chybami 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

× A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce

B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací

C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat

N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce

× A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb

B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

× A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování

B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

C - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. :

Bakalářská práce předložená slečnou Kateřinou Vobeckou představuje rozsáhlou a kvalitně 
zpracovanou literární rešerši na téma produkce biopaliv z vodních řas. Práce je jasně a logicky 
členěna. Po definici základních pojmů a přehledu příslušných právních opatření rozebírá autorka 
pokroky v kultivaci makro- a mikro-řas. Následně nabízí přehled způsobů zpracování řas na 
biopaliva, jako jsou bionafta nebo bioplyn. Všechny zmiňované technologie jsou srozumitelně 
popsány a jejich výhody a nevýhody jsou diskutovány na dobré odborné úrovni. V závěru se 
autorka zamýšlí nad perspektivami biopaliv z vodních řas, nejen z pohledu technologického, ale 
také z pohledu ekonomicko-politického, čímž prokazuje své chápání problému v širších 
souvislostech. Celá práce je psána čtivě, slohovým stylem odpovídajícím odbornému textu, a 
neobsahuje prakticky žádné překlepy. 
K práci mám pouze následující drobné připomínky: 
 Orientaci mírně ztěžuje to, že v textu chybí odkazy na obrázek 1 a tabulky 3, 5 a 6. 
 V textu ani v popisku k obrázku 2 není uveden zdroj dat pro tento obrázek.
 V tabulce 2 je chybně uveden průměr trubek fotobioreaktoru 0,6 m namísto 0,06 m. 
 Na konci kapitoly 3.2.2 se objevují termíny otevřené a uzavřené kultivační systémy, aniž by byl 

vysvětlen jejich význam.
Celkově vzato se však jedná o práci vysoké kvality, která dle mého názoru vyhovuje všem nárokům 
na bakalářské práce kladeným, a proto ji jednoznačně doporučuji k dalšímu řízení.

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 

1. Proč jsou v tabulkách 2 a 4 uváděny hodnoty právě pro 30% a 70% obsah oleje v biomase?

2. Vysvětlete, prosím, význam sloupce “Obnova” v tabulce 3.

3. Na straně 27 se zmiňujete o tom, že buňky řas mají negativní náboj. Čím je tento náboj 
způsoben?

4. V textu není nijak diskutován obsah tabulky 5 (porovnání vlastností fosilní nafty a bionafty). 
Můžete, prosím, velmi stručně shrnout, co vyvozujete z údajů v tabulce 5 uvedených?

Stanovisko k opravě chyb v práci: 
opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE  

Navrhovaná celková klasifikace:

Datum vypracování posudku: 4. 6. 2012

Jméno a příjmení, podpis oponenta: Mgr. Tomáš Křížek




