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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Energetické využití biomasy – kontroverzní environmentální téma  

Autor práce: Kateřina Zumrová  

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce má přiměřený rozsah, relativně vyvážený je i rozsah jednotlivých kapitol.  

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Práce má jasně definované a relevantní cíle, které lze považovat za naplněné. Zvolené téma zapadá 

do kontextu geografického vzdělávání.   

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretické ukotvení práce odpovídá rozsahu a charakteru práce. Některé části textu jsou zpracovány 

s využitím pouze jednoho či několika málo zdrojů. Přesto teoretická část představuje dostatečný 

úvod do studované problematiky a umožňuje čtenáři dostatečnou orientaci v řešeném tématu. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autorka použila metodiku kvalitativního výzkumu, kterou považuji za vhodně zvolenou pro daný 

účel. Rozsah použitých dat představuje jeden z limitů výzkumu, výběr dat je však odůvodnitelný a 

použitá data lze považovat za vhodná.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analýza získaných dat mohla být propracovanější (to nutně nemusí znamenat rozsáhlejší), zejména 

závěrečná SWOT analýza by však jako shrnující výstup zasloužila hlubší interpretaci. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 
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Práce přináší odpovědi na stanovené výzkumné otázky, přestože se samozřejmě jedná pouze o dílčí 

výsledky, jejichž platnost je omezená rozsahem zpracovaných dat. Zasazení do širšího kontextu 

výzkumu je pouze naznačeno, tato část mohla být provedena důkladněji.   

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Předložená diplomová práce představuje ucelenou studii zaměřenou na zajímavé a aktuální téma, 

jejíž výsledky přispívají k rozvoji poznání a mohou být využity i v praxi geografického vzdělávání. 

I přes určité dílčí nedostatky je práce zpracována na úrovni, která odpovídá požadavkům kladeným 

na diplomové práce učitelského studia na PřF UK, proto ji doporučuji k obhajobě.   

 

Otázky k obhajobě 

Připravte k obhajobě velmi stručný shrnující text, který bude reakcí na zjištěné miskoncepce týkající 

se využívání biomasy jako zdroje energie. Text můžete zpracovat formou osvětového plakátu 

určeného širší veřejnosti (můžete jej zpracovat na jeden snímek prezentace a v rámci obhajoby 

okomentovat).  
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