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Školitelslqi posudek bakalařské práce

Pavla Fikara

''Legislativa na podporu využívání obnovite|ných zdrojů energie
v zemích EU''

Předložená bakalařská práce má 25 str. a 6 str. příloh. Úvodni část práce se týká
legislativy a dalších dokumentů vydaných Ewopskou komisí řazených v časovém sledu
počínaje Zelenou knihou vydanou V roce 1996. Autor se věnuje stručně pojmům, k1eré se v
dokumentech r,yskytují' charakterizuje cíle a konkrétní kampaně vyhlášené Ewopskou
komisí na podporu rozvoje jednotliých obnovitelných zdrojů energie (oZE)

V další části práce autor popisuje a komentuje principy legislativnich opatření ve

čtýech vybraných státech Ewopské unie, tj. v C& Německu, Velké Britanii a Dánsku.

Autorovi se celkem daří vystihnout obecnou filosofii jednotliých států při podpoře využívaní
oZE' a rozdílů mezi jednotli\^.ÍÍni zvolenými přístupy.

Práce neobsahuje samostatnou kapitolu, v které by se autor pokusil o vyhodnocení
úspěšnosti podpory oZE v jednotlivých státech a svá hodnocení vkládá přímo do textu popisu
jednotlivych opatření' což působí poněkud nezvykle. S jeho niuory se vždy neshoduji' ďe

oblast, o které mluvíme se tak rychle vyvíjí, že na systematické hodnocení a definitiwí soudy
je ještě příliš brzo.

Práci bych vytknul zejména celkovou stylistickou ner,,1váženost, časté používání
obratů z hovorového jazyka a odborného slangu. V práci je velké množství gramatických

chyb ve větné stavbě' jako jsou anakoluty, chyby v časové souslednosti apod.' které nelze
připisovat pouze nedostatečné pečlivosti autora, ale jeho sníženému jazykovému citu pro
mateřštinu, kterého si je sám dobře vědom. Vzhledem k tomu, že autor pracoval převážně s

cízojazyčnými te>rty a práci psal, podle svého vy.jádření, při svém pracovním pobytu ve Velké
Británii, je možno částečně omluvit občas se vyskytující anglicizmy. Způsob citování zdrojů,
kÍery autor zvolil, je nevhodný a vzhledem k charakteru většiny zdrojů pro čtenáře velice
nepřehledný.

Přes vyše uvedené nedostatky se domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na

bakalářskou práci a hodnotímji stupněm 2.
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