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Bakalářská práce se zabývábezpochyby velmi důleŽitým a poměrně novým tématem. Je

chvályhodné, že byla bakalářská práce s tím tématem na Universitě Karlové zadina a

zpracována,

odborně je práce dobře vypracovaná, texty jsou přehledné a srozumite1ně formulované.

Kvalita práceje zvýšena také popisem konkrétního energetického zaŤ1zeni vobci KněŽice'
kde je popsána bioplynová stanice, biokotelna i budoueí peletárna, kde se budou vyrabět
fytopaliva pro objekty, které nejsou napojeny na centrální zásobováni teplem. Autorka
popisuje vyuŽiváni biomasy v obci Kněžice většinou jen obecně, ale chybí zde zmínka o
záměrném pěstování konkrétní energetické rostliny _ Rumexu oK 2 (kmný šťovík), který
zde mají zasetý pro výše popsané energetické účely jIŽ na 40 ha. S názvem této plodiny
(zdůrazňuji, že se jedná o vyšlechtěnou plodinu a ne o plevel) souvisí také nepřesnost

v popisu křížence na straně 5 : správně je - kšiženec št'ovíku za|.tadniho a tjašanského a ne

špenátu, jak uvádí autorka. Týo termíny se někdy i v literatuře dříve nepřesně uváděly, neŽ se

stala tato plodina obecně známou a jednou znejýznamnějších rostlin zámérné pěstovaných
pro energetické účely. Uvedená nepřesnost do určité míry souvisí i s výběrem literámích
podkladů, které jsou, bohuŽel v některých případech zastara|é, Svědčí o tom i údaj na str. 7,

kde se uvádí cena rostlinných pelet pouze 1,50 Kč a to podle odkazu zt.200L. Skutečná cena
se pohybuje kolem 2,50 až 3,50 Kč/kg. Tento údaj je ďtúežitý a proto na něj upozoňuji
zejména pro případ nutné korekce, pokud by se některé kapitoly této práce měly publikovat.

Na toto téma' včetně ekonomických aspektů je jinak ce|á tada aktuální odborné literatury a

tak je škoda, že autorka často uvádí práce starší. Jinak je řada kapitol zpracována dobře,

včetně správných závéri a to i na základé nejnovějších informaci, získaných především

z odborných konzultací, což ale autorka neuvádí. Je překvapujici,že se autorka o předběžných

konzultacích nezmiňuje a ani neuvádí pramen těchto odbqryých informa9í. včetně zajištění

návštěvy obce KněŽice. Bývá dóbiým Žvýkém, Že je konzultant v práci uveden a někdy mu i
autor-ia konŽultaci poděkuje. Takováto zmínkaje důleŽitá hlavně proto, Že zde čtenář můŽe

posoudit návaznost na skupinu expertů, kteří problematiku jIŽ rozpracovali, či ji pruběžně

rozpracovávaji a snáze se pak orientuje vpřípadném dalším pokračováni práce na tomto

úseku.

Závěry práce jsou většinou dobře zhodnoceny a zÍetelně formulovány. Pouze není

iL správné konstatováni, Že paIiva z biomasy jsou j1Ž nyni ve srovnání s cenou uhlí levnější.



Tento údaj bohužel není správný, nebot' uhlí je stále ještě levnější a proto
biomasy pro energetické účely tak obtíŽně prosazuje na trhu paliv.

ZformáIniho hlediska je ptáce přehledně a logicky členěna' bez fevných
proto překvapivé, že se do práce vloudily 2hÍvbé chyby a to na str' 12 a 15 (v
což není z češtinářského hlediska ke cti studentce University Karlovv.

se zaváděni

překlepů. Je
rámci tab'4),

Záněr

Přes některé uvedené nepřesnosti či nedostatky konstatl,lji, že se jedná o kvalitní ptáci,
proto ji doporučuji k obhajobě' Po úspěšné obhajobě doporučuji pro autorku předložené práce
získání titulu B akalář.
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