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Práce sestává ze 4 kapitol + úvod a závěr. Zpracovává aktuální téma zaměřené na možnosti využití
obnovitelných zdrojů. Pro dosažení stanovených cílů využívá komparační analýzu doplněnou o další pomocné
metody. Výsledky komparační analýzy jsou přínosné a ukazují na možný, dosud nevyužívaný potenciál
biomasy.
Práci by bylo možné vytknout některé formální nedostatky, a to zejména nedodržení vzoru formátování pro práci
s citacemi, kdy varianta odkazu v poznámce pod čarou není přípustná. (Požadavky ISO 690 však splněny jsou,
jedná se tedy pouze o nedbalost autorky, která se neseznámila s požadavky na formátování závěrečných prací).
Dále nebyl dodržen např. požadavek číslování vzorců, objevuje se v příručkách zaměřených na psaní
závěrečných prací výslovně nedoporučené použití plurálu (např. str. 51, 59) a některé další.

Připomínky a otázky k obhajobě:
1) Vysvětlete, jakým způsobem byla vybrána kritéria K1 – K8 použitá v provedené
komparativní analýze.
2) Vysvětlete hodnoty obsažené v tab. 12 -14 a způsob jejich výpočtu.
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