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Fosilní zdroje energie : výhledy a vliv na životní prostředí 

Vítám opakované kolo obhajoby bakalářské práce studenta Andreye Klimova, kterou autor 

výrazným způsobem opravil a přepracoval. Práce prošla celkovou jazykovou úpravou, takže 

její slovesná úroveň je naprosto vyhovující. Obsahově se text rovněž změnil tím, že 

kritizované pasáže byly korigovány,  případně vypuštěny nebo zcela přepracovány.  

Oponovaná práce má rozsah 34 stran textu a 9 stran barevných příloh, obsahuje 31 

časopiseckých citací a 15 elektronických odkazů. Práce je rozdělena formálně na tři hlavní 

oddíly zabývajícími se vznikem fosilních paliv, jejich zdroji a dále  vlivy jejich využívání na 

životní prostředí. Tyto sekce jsou vždy děleny na jednotlivé podkapitoly věnované ropě, 

zemnímu plynu a uhlí. 

Autor se také zabývá klasifikací fosilních paliv, jejich těžbou, geografickým rozdělením zásob 

a riziky, která jejich těžbu, transport a zpracování doprovázejí. Pozornost je věnována také 

břidličnému plynu, který významně ovlivňuje ekonomiku některých zemí, a je zmiňován 

obrovský energetický potenciál ukrytý v zatím těžko dostupných hydrátech metanu 

uložených pod permafrostem nebo dnem chladných oceánů. 

Část práce věnovaná dopadům jednotlivých fosilních zdrojů energie na okolí přináší, mimo 

jiné, zajímavý historický přehled světových havárií a katastrof včetně případů hrozivé 

devastace životního prostředí.  

V kapitole „Výhledy do budoucna“ autor zastává realistické stanovisko týkající se rozvoje 

světové energetiky založené na využívání jaderné energie doplněné účinnějšími způsoby 

využívání fosilních zdrojů. Očekávaný mohutný nárůst využívání biopaliv v dopravě se mi zdá 

poněkud přehnaně optimistický a v rozporu s  nejnovějšími  směrnicemi, které  EU k tomuto 

problému vydala. 

K práci nemám závažnějších připomínek, pouze bych autorovi připomněl, že uváděné 

konkrétní množství  plynného metanu uvolněného z m3 hydrátu metanu (str. 28) musí být 

doplněno údajem o tlaku a teplotě plynu (většinou se udávají stantartní podmínky – STP). 

Jsem přesvědčen, že předložená práce studenta A. Klimova splňuje všechny požadavky 

kladené na bakalářskou práci, a proto doporučuji aby byla přijata k obhajobě. 
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