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Předkládaná práce má rozsah textu 31 str., 5 str. příloh a opírá se o 46 literárních odkazů. 
Jádrem práce je studium využitelnosti malých vodních elektráren (dále MVE) vybudovaných na 
již existujících vzdouvacích objektech (obvykle jezech)  na časti povodí řeky Berounky a jejích 
přítoků.  
 Úvodní čtyři pětiny textového rozsahu práce jsou věnovány výkladu pojmů 
vodohospodářské terminologie, klasifikaci vodních elektráren a popisu jejich vtokových a 
výtokových součástí včetně vlastních turbín. Značná pozornost je věnována obecnému rozboru 
hydroenergetických parametrů vodních elektráren. Text není doprovázen obrázky nebo 
schématy popisovaných zařízení, takže jeho instruktivní hodnota je téměř nulová. Kromě toho 
valná část popisovaných aspektů vodních děl není aplikovatelná na MVE, např. použití 
rovnotlakých turbín atd. 
  V závěrečné části práce je uvedena shrnující tabulka, která pro jednotlivé zkoumané 
toky uvádí sumy vypočítaných energetických potenciálů získané součtem hodnot odvozených 
pro jednotlivé jezy (stupně). Reálné hodnoty výkonu již existujících vodních elektráren jsou 
nahrazeny potenciálními, tj. fiktivními vypočítanými hodnotami výkonu opírají se o klíčovou 
hodnotu průtoku vody vyjádřenou koeficientem Q90 , který v práci není přesně vysvětlen. 
Způsob výpočtu potenciální roční výroby jednotlivých elektráren je pouze nastíněn, přičemž 
výpočetní kroky nejsou popsány srozumitelným způsobem. 
 Grafická úroveň příloh je špatná co do přehlednosti i pečlivosti provedení. Jednotlivé 
studované toky nejsou na mapách dobře identifikovatelné. Tabulka na poslední straně má v 
názvu chybně uveden Radotínský potok, ačkoliv se jedná o Rakovnický potok. Rovněž celková 
verbální úroveň práce, formulační přesnost a srozumitelnost vyjadřování rozhodně nesplňují 
nejvyšší standardy. 
 Na práci oceňuji volbu zajímavého a podnětného tématu zaměřeného na využití jednoho 
z nejvydatnějších obnovitelných zdrojů energie, který má v ČR ve formě malých vodní elektráren 
ještě značný potenciál k využití.  
 Přes určité nedostatky považuji technickou studii Markéty Hanzlové za práci splňující 
požadavky na úspěšné obhájení v rámci bakalářského studia a hodnotím ji známkou 3. 
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