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 Posudek  
pro účely Závěrečného oponentního řízení projektu 

Program: BETA 

Identifikační kód projektu: TB030MZP024 

Název projektu: Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie 
zemské kůry (GEOTERMAL) 

Hlavní příjemce: Česká geologická služba 

Jméno oponenta: Jakub Trojan 
 

Zhodnocení závěrečné zprávy projektu 
Závěrečná zpráva je sestavena svědomitě, úplně a bezchybně. Po formální ani věcné stránce 
nelze mít připomínky, výsledky jsou specifikovány dostatečně detailně, stejně jako zhodnocení 
dosažených cílů. 
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Zhodnocení odborného a věcného stavu projektu 
Informace pro zhodnocení odborného a věcného stavu projektu jsou obsaženy zejména 
v příloze č. 7 - Odborné zprávě o postupu prací a dosažených výsledcích. Ta má rozsah 158 
stran a zahrnuje především hlavní výsledek projektu, tedy certifikovanou metodiku stanovení 
podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry (GEOTERMAL). Metodika je 
sestavena velmi pečlivě a detailně, po odborné ani věcné stránce nemám připomínky. Formálně 
lze však upozornit na ne zcela precizní práci s citačním aparátem, kdy jsou místy některé 
pasáže přímou citací z jiných dokumentů a v samotné metodice nejsou označeny buď vůbec 
nebo jen jako parafráze, což lze v krajním případě považovat za porušení publikační etiky. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o teoretickou část metodiky (např. místa věnující se definici 
pojmů), nepovažuji toto za významné. 

 

Zhodnocení splnění úkolů za dobu řešení projektu (aktivity, výstupy, výsledky…) 
Aktivity projektu byly plánovány tak, aby bylo výsledků dosaženo v souladu se stanoveným 
harmonogramem. Stupeň splnění úkolů za dobu řešení projektu je tedy velmi vysoký, což 
dokumentuje i rozsah hlavního výsledku – původně plánovaných 60 stran metodiky bylo téměř 
dvojnásobně překročeno. V předložené závěrečné zprávě ani při studiu zprávy průběžné jsem 
neshledal nesrovnalosti. 

 

Zhodnocení finančního hlediska projektu 
Finanční prostředky byly čerpány zcela v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, přičemž 
rozpočet projektu byl navržen velmi jednoduše a transparentně tak, že jeho čerpání bylo hladké 
a hospodárné. Výsledky projektu překračují míru vynaložených prostředků. 
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Zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků 
Poznámka: Příjemce postupuje efektivně v případě, že nalezne optimální vztah mezi „vstupy“ (vloženými 
prostředky) a „výstupy“ (výsledky, výstupy, dosaženými cíli). 

Efektivnost vynaložených prostředků je velmi vysoká – příjemce se omezil na osobní náklady a 
z nich vyplývající režie, přičemž výstupy byly beze zbytku dosaženy. Protokol o schválení 
(certifikaci) metodiky na Ministerstvu životního prostředí (hlavní výsledek projektu) navíc udává, 
že „aplikace metodiky umožní uživatelům významně zvýšit konkurenceschopnost při získávání 
výzkumných projektů a zakázek v objemu až milionů Kč“, což je tvrzení, s nímž lze souhlasit. 
Metodika v této oblasti navíc dlouhodobě chyběla a dokument tak reaguje na jednoznačnou 
poptávku trhu. Konstatuji, že výstupy projektu převyšují vstupy. 

 

Využití výsledků v praxi 
Využití výsledků projektu v praxi má vysoký potenciál a po certifikované metodice byla již 
dlouhodobě poptávka. Z dostupných materiálů také vyplývá, že po její certifikaci se již přihlásili 
další uživatelé z komerčního sektoru, kteří metodiku ve své praxi využijí. Využití metodiky leží 
kromě státní správy a orgánů samosprávy i v rovině zájmu potenciálních investorů a projektantů 
zajímajících se o využití průmyslové geotermální energie. Domnívám se, že využití výsledků 
v praxi by bylo umocněno rovněž promítnutím doporučení (především na základě zjištění z kap. 
9 metodiky) do právních předpisů/norem/směrnic či předpisů nelegislativní povahy (druh 
výsledku H podle struktury databáze RIV). 

 

Vyjádření ke změnám ovlivňujícím řešení projektu, které nastaly v průběhu jeho řešení 
V průběhu projektu nenastaly žádné změny. Řešení projektu tak nebylo ničím ovlivněno. 
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Další poznámky 
Ze stanoviska zpravodaje k závěrečné zprávě vyplývá, že se pravidelně konaly plánované 
kontrolní dny (z uváděných dat kontrol spíše na kvartální bázi). V závazné nabídce uchazeče 
coby příloze ke Smlouvě o poskytnutí podpory jsou však deklarovány kontrolní dny na měsíční 
bázi. Vyvozuji z toho, že za kontrolní dny byly považovány při řešení projektu i pravidelné 
porady (2x – 3x měsíčně) a průběžné konzultace řešitelského týmu s gestorem (několikrát 
týdně). 

 

Závěry a doporučení 
Výsledky projektu celkově považuji za výborné s vysokým potenciálem využití plně odpovídající 
efektivně vynaloženým finančním prostředkům. Propracovaná metodika odpovídá požadavkům 
zadavatele výzkumné potřeby, což dokumentuje i její certifikace. Metodika svojí povahou může 
doplňovat i standardní učební texty při výuce geologie na akademických pracovištích (zejména 
přírodovědeckých fakult) tuzemských institucí terciárního vzdělávání. Doporučuji také zvážit 
dodatečné vyvození výsledku typu H (dle struktury databáze RIV) s ohledem na nedostatky 
identifikované v této oblasti autory metodiky.  

 
 

V Uherském Hradišti  dne 29.10.2015   podpis
  

29.10.2015

X Jakub Trojan
RNDr. Jakub Trojan, MSc

Podepsal(a): Jakub Trojan


