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Téma bakalářské práce v sobě zahrnuje jak rešeršní prvky, tak zpracování 
poměrně rozsáhlých a někdy těžko dostupných dat. V rámci České republiky 
a podle hydrologických podmínek i v dalších zemích má problematika 
vzrůstající význam. 

 

Vlastní přínos a 
náročnost 

V první části práce se autorka věnuje vysvětlení pojmů s řadou odkazů na 
zahraniční a tuzemskou literaturu. Následuje případová studie na vybranou 
část povodí Berounky, protože zpracování celého území České republiky by 
z hlediska odhadu hydroenergetického potenciálu MVE značně přesahovalo 
náplň bakalářské práce. 

 

Otázky a 
hypotézy 

Odhad hydroenergetického potenciálu je zpracován s využitím odborných 
studií a informací ze zahraniční literatury a tuzemska. Výsledky dokládají 
relativně velký potenciál MVE, jejichž instalaci je však třeba zohlednit i 
z hlediska životního prostředí a návratnosti finančních prostředků. 

 

Design metody a 
data 
 

Pro odhad hydrologického potenciálu jsou použity základní početní postupy, 
ale vzhledem k rozsahu dat je zde třeba pozitivně hodnotit nadstandardní 
úsilí řešitele. Výsledky jsou dále zpracovány s využitím GIS. 

 

Zpracování dat 
 

Zpracování dat dokládají rozsáhlé tabulky v přílohách a mapová schémata 
vytvořená v počítačovém programu ArcGIS. 

 

Presentace dat  Prezentace získaných dat a výstupů v GIS by bylo dobré ještě dále vylepšit. 
Pro zlepšení grafiky však v učebně nebyl vzhledem k termínu odevzdání 
práce zatím dostupný odpovídající software. Údaje v tabulkách zasluhují 
zvětšení i přes možný nárůst stran bakalářské práce. 

 

Interpretace dat 
 

Výsledky zpracování dat jsou komentovány v rozsahu odpovídajícím 
bakalářské práci. 

 

Literatura 
 

Autorka v  bakalářské práci cituje velké množství tuzemské a zahraniční 
literatury. Odkazy na literaturu jsou dobře provázány s textem. 

 

Logika textu a 
formální úprava 

Text je zpracován pečlivě a obsahuje pouze několik překlepů a nepřesností. 
Na straně 25 se opakuje jedna věta v po sobě následujících odstavcích. 
V úvodu by bylo lépe zdůraznit, že vodní energie patří k „historicky“ nejvíce 
využívaným zdrojům energie v České republice. V současné době jsou často 
větší akumulační vodní elektrárny spíše v regulačním režimu a získávání 
energie mívá doplňkový význam. 

 

výsledná 
známka 

Autorka zpracovala řadu tuzemských a zahraničních zdrojů. Pro zpracování 
se jí podařilo získat rozsáhlé soubory dat, které mohly být lépe graficky 
zpracovány. Bakalářská práce splňuje všechny požadavky na ni kladené, 
proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 


