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Před|oŽená baka|ářská práce má ce|kem 42 stran, v práci je zařazeno 7 grafů a
8 tabu|ek. Práce má |ogickou strukturu, je strukturována do pěti h|avních kapitol (včetně
úvodu a závěru), připojen je seznam pouŽité |iteratury a ostatní ná|eŽitosti (seznam obrázků
a tabu|ek)' K ce|kovému č|enění práce nemám připomínky. Po formální stránce je práce
kva|itní, řádně je citována |iteratura, u grafických pří|oh jsou uváděny prameny. Ani po
stránce 1azykovéjsem v práci neshledaI zásadnější nedostatky.

Téma práce, produkce biomasy jakoŽto energetického zdroje v Česku, je téma
re|ativně nové, aktuální (pokud je mi známo, jde o první práci zpracovávající dané téma na
našem pracovišti). Práce V. Ho|uba je v podstatě kva|itně zpracovaným úvodem do studia
dané tematiky, autor provedI rešerši poměrně rozsáh|ého souboru Iiteratury a ostatních
zdrojů' Práce má |ogickou s-trukturu, autor se dostává od úvodních definic zák|adních pojmŮ,
přes hodnocení biomasy v Česku ažke stručné zahraniční sondě do dvou evropských států
(Rakousko a Svédsko). Z ce|é práce je patrný jasný autorův názor na danou prob|ematiku'

K práci mám dvě připomínky. 1. Práci by prospě|o zařazení kapito|y ,,Přeh|ed
|iteratury' resp. diskuse s |iteraturou. Je zřejmé, Že autor prostudova| na baka|ářskou práci
dostatečné mnoŽství dostupné |iteratury a pojmy definuje ve druhé kapitole. Právě proto by
daná kapitola pomoh|a zájemcům o da|ší studium dané problematiky' 2. Druhá připomínka je
formá|ního charakteru. závěrečný přeh|ed Iiteratury není řazen abecedně' resp. jde o dva
seznamy na sebe navazující' Pokud by|o záměrem autora vyč|enit internetové zdroje, pak to
mě| zdŮrazn it pod n ad pisem'

Závěrem mohu konstatovat,žek práci nemám zásadní připomínky, práci považujiza
kva|itní jak po stránce obsahové, tak i formá|ní. Celkově před|oŽená baka|ářská práce
sp|ňuje poŽadavky k|adené na práce tohoto druhu, práci doporucutl k oblqro !Ě., I
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