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Téma bakalářské práce bylo zvoleno vzhledem k aktuálnosti této 
problematiky, kdy zejména po havárii v jaderné elektrárně v Černobylu 
v roce 1986 a v jaderné elektrárně Fukušima I v roce 2011 došlo na straně 
veřejnosti k obavám z dalšího rozvoje jaderné energetiky. Kromě rešerše 
proto autorka provedla anketu, která měla zmapovat postoje veřejnosti v ČR. 
Práce obsahuje 65 stran, text je doplněn řadou tabulek, obrázků a grafů. V 
příloze práce se nachází dotazník. 

 

Vlastní přínos a 
náročnost 

Rešerše obsahuje popis jaderných elektráren v Československu a následně 
v České republice včetně problémů s jejich provozem ve vztahu k životnímu 
prostředí. Popis se týká i typů jaderných reaktorů. Pro srovnání je provedena 
zkrácená specifikace ostatních zdrojů energie v rámci energetického mixu 
v ČR. Závěrečná část obsahuje dotazník a jeho vyhodnocení formou grafů a 
komentářů. 

 

Otázky a 
hypotézy 

Navržený dotazníku zkoumá postoje k jaderné energetice u respondentů 
především podle dosaženého stupně vzdělání. 

 

Design metody a 
data 
 

Metodika zpracování dat je provedena s využitím grafů, připojené komentáře 
vysvětlují získané poznatky. 

 

Zpracování dat 
 

Zpracování získaných dat je provedeno s využitím počítačového programu 
Excel. 

 

Presentace dat  Získaná data z ankety jsou prezentována pomocí sloupcových a koláčových 
grafů. 

 

Interpretace dat 
 

Interpretace dat je provedena formou komentářů u dílčích výsledků a potom 
v závěrečné části v rámci celkového zhodnocení ankety. 

 

Literatura 
 

Autorka cituje velké množství tuzemské i zahraniční literatury. Řada odkazů 
je v podobě odkazů na webové stránky, což se týká zejména informací o 
aktuálním stavu jaderné energetiky v ČR, kde jiné zdroje nebyly k dispozici. 

 

Logika textu a 
formální úprava 

Text je zpracován pečlivě včetně přiložených grafů s výsledky ankety.  

výsledná 
známka 

Autorka zpracovala řadu tuzemských a zahraničních zdrojů, připravila 
anketu a provedla její vyhodnocení. Bakalářskou práci, která vzhledem 
k zařazené anketě přesahuje rozsah rešerše, hodnotím kladně.  

 

 


