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Téma bakalářské práce: Obnovitelné energetické zdroje a jejich dopady na krajinu ve
vybraném regionu.
Stupeň hodnocení podle ECTS

Kritéria hodnocení:
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Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce

x
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Teoretická část práce

x
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Praktická část práce

x
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Formální úprava práce

x
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student si vybral téma Obnovitelné energetické zdroje a jejich dopady na krajinu, tedy téma
velmi podnětné. Práce je pak konkretizována na Moravskoslezský kraj, zejména na některé
části tohoto chladnějšího moravského kraje.
Autor přistupoval k danému tématu zodpovědně a práce se jeví jako velmi dobrá. Až na menší
drobnosti (nepovažuji za nutné je vytýkat) se práce plně věnuje zvolenému tématu a výsledek
počínání studenta se zřejmě dostavil a student splnil to, co si vytýčil. Dané téma je vhodné
dokonce i pro případnou budoucí magisterskou práci. Zde byl autor částečně omezen počtem
stránek daným rozsahem bakalářských prací. Jinak by se patrně rozepsal ještě o něco více.
Práci je možno dle mého názoru hodnotit tak, jak uvedeno v tabulce.

.

2/2

Příloha k protokolu o SZZ č…..ze dne………

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Souhlasíte plně konkrétně s některými argumenty odpůrců větrných
elektráren na území hornatých částí Moravy nebo jsou jejich nesouhlasné argumenty
vyvratitelné. Případně souhlasíte s některými jejich námitkami jen částečně?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: A - výborně

V Uherském Hradišti dne 24. května 2017
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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