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Bakalářská práce obsahuje celkem 43 stran včetně tabulek, grafů a 
mapových příloh. Kapitoly jsou logicky členěny a doplněny řadou citací 
zahraničních literatury. Vzhledem k rozsahu tématu se autor zaměřuje na 
vliv hlavních fosilních zdrojů energie ropy, uhlí a zemní plynu na životní 
prostředí. První část bakalářské práce je pojata jako úvod do problematiky 
s kapitolami rešeršního charakteru. V druhé části jsou cenným přínosem 
přílohy poskytující souborné informace o bilanci zásob, produkce a spotřeby 
v různých oblastech světa. 
 

 

Vlastní přínos a 
náročnost 

Kromě zpracování obecného přehledu autor zařadil do bakalářské práce 
mapové přílohy vytvořené v počítačovém programu ArcGIS. Tyto výstupy 
poskytují cenný materiál i pro další počítačové zpracování. 
 

 

Otázky a 
hypotézy 

Práce je zaměřena především na souhrnné zhodnocení hlavních fosilních 
zdrojů energie formou rešerše a vytvořených mapových příloh. 
 

 

Design metody a 
data 
 

Autor přehledně zpracoval uvedené téma. Využití prostředků GIS je na 
přijatelné úrovni. 

 

Zpracování dat 
 

Zpracování dat se týkalo hlavně přípravy datových vstupů a tvorby 
mapových příloh. 
 

 

Presentace dat  Prezentace dat je na vyhovující úrovni. 
 

 

Interpretace dat 
 

V rámci omezeného rozsahu bakalářské práce autor vystihl zásadní 
problémy ve využití fosilních zdrojů energie: ropa, uhlí a zemní plyn. 
Optimisticky naznačený nutný odklon k jaderné energetice, obnovitelným 
zdrojům energie nebo k využití vodíku v dopravě se však také významně 
dotkne životního prostředí. Některým problémům čelí již i současná 
společnost. 
 

 

Literatura 
 

Autor cituje přijatelné množství tuzemské a zahraniční literatury. 
 

 

Logika textu a 
formální úprava 
 

Text je v přijatelné formě. Některé partie v kapitole 5 týkající se vlivu oxidů 
síry, dusíku a uhlíku by bylo možno zkrátit využitím odkazů na příslušnou 
literaturu. Vzhledem k výskytu řady zkratek v textu bych doporučil přidání 
seznamu zkratek. 
 

 

výsledná 
známka 

Autor zpracoval řadu tuzemských a zahraničních zdrojů literatury. Text je 
doplněn i vlastními kritickými pohledy. Mapová schémata v přílohách 
představují nadstandardní prvek. Bakalářskou práci proto doporučuji k 
obhajobě s kladným hodnocením. 
 

 

 


