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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 

Stylistická úroveň práce je výborná, text je i přes značný rozsah velmi čtivý. Určitou nevýhodou je 

nedostatečné členění textu (bylo by vhodné rozdělit na podkapitoly nebo zvýraznit klíčové pojmy 

tučným řezem písma). Gramatické chyby se nevyskytují; korektura textu by ovšem zasloužila větší 

pozornost (odstranění překlepů, doplnění čárek).  

Práce zahrnuje pouze několik grafických prvků, které jsou však zpracovány na dobré úrovni. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cílem práce je „diskutovat na příkladu fotovoltaických elektráren význam dopadů existence 

alternativních energetických zařízení na charakter krajiny a na hodnoty, které jí lidé přikládají“ (s. 9).  

Cíl je jasně formulován a doplněn několika dílčími cíli. Čtyři konkrétní výzkumné otázky navazující na 

cíle jsou stanoveny přiměřeně vzhledem k nárokům bakalářské práce. Předpoklady k jednotlivým 

otázkám nejsou explicitně uvedeny, vyplývají však z teoretické části práce.                               

 

Práce s literaturou 

Diskuse s literaturou je na velmi dobré úrovni. Autor využil velké množství českých i zahraničních 

zdrojů. Zvláště je třeba ocenit práci s německojazyčnou literaturou, která je v prostředí české 

geografie neobvyklá, a tvoří tak jeden z přínosů práce. Zároveň je třeba ocenit přehledné vysvětlení 

legislativní situace a podmínek rozvoje fotovoltaických elektráren v Česku na základě zpracování 

velkého množství dokumentů (ačkoli je kapitola místy až příliš podrobná). Veškeré zdroje a literatura 

jsou vhodně vybrány a vzájemně propojeny, a poskytují tak dobrý základ pro vlastí studii.  

 

Metodika práce 
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Metodika práce je vhodně zvolená. V návaznosti na rozbor celkové situace v Česku se práce věnuje 

případové studii dvou obcí na Kladensku (Tuchlovice, Kačice). Volba obcí je účelná; situace v obou 

vybraných územích se doplňuje, a vzniká tak reprezentativní obraz vývoje fenoménu v Česku. 

Případová studie sestává z kombinace tří přístupů – analýzy mediálních zpráv, analýzy oficiálních 

dokumentů a analýzy rozhovorů s klíčovými aktéry. Třetí část zahrnuje poměrně malý počet 

respondentů, což ovšem vzhledem k obtížnému získávání respondentů (souvisejícímu s politickou a 

společenskou citlivostí řešeného tématu) nelze vytýkat. Naopak je třeba ocenit, že se autor 

s nastalými problémy dokázal vyrovnat (přesun těžiště pozornosti na druhé modelové území a větší 

důraz na zbývající dva přístupy). Větší pozornost by zasloužil popis metody získávání, resp. výběru 

analyzovaných mediálních zpráv.  

 

Analytická část práce 

Samotná studie je rozdělená do tří kapitol na základě využité metody (viz výše). Všechna získaná 

data jsou analyzována velmi pečlivě. Autor dobře pracuje se srovnáním obou modelových území a 

zhodnocuje případové studie jejich zasazením do širšího kontextu a vyvozením obecnějších trendů. 

Dobře je zpracována zejména část vycházející z rozhovorů.  

Nevýhodou je přílišná podrobnost některých pasáží, zejména popisů legislativních procesů a 

politických souvislostí, které místy odvádějí pozornost od hlavního tématu práce.  

 

Závěry práce 

Závěry práce jsou přehledné, propojují výsledky vlastního výzkumu z poznatky z literatury a 

odpovídají na stanovené otázky. Téma krajiny, resp. dopadů stavby fotovoltaických elektráren na 

proměny krajiny je ovšem částečně potlačeno ve prospěch jiných aspektů problematiky. 

 

Celkové zhodnocení práce 

Práce svým rozsahem a kvalitou zpracování přesahuje nároky na bakalářskou práci. Je třeba ocenit 

zejména kvalitní práci s literaturou a zdroji a vyrovnání se s politickým zatížením tématu (metodicky i 

obsahově). Přínos práce je jak obsahový (řeší téma, které je dosud v české geografii ojedinělé), tak 

metodický (využívá kombinaci různých kvalitativních přístupů, což je zatím též poměrně výjimečné). 

Nevýhodou je přílišný důraz na některá vedlejší témata na úkor prostoru explicitně věnovaného 

proměně krajiny a jejího vnímání.    

 

Otázky k obhajobě 

1. Jak byly získávány/vybírány mediální zprávy k fotovoltaickým elektrárnám v modelových obcích? 

2. Dokážete (na základě provedených rozhovorů) zhodnotit vliv rozvoje zařízení obnovitelných 

zdrojů energie na vztah lidí ke krajině a k místu? 

3. Na čem závisí míra ochoty obyvatel zapojit se do rozhodování o krajině? V čem spočívá rozdíl mezi 

reakcí obyvatel na plánovaný větrný park a solární park v případě Kačice? 
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