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Jak diplomant splnil požadavky diplomového úkolu: Dobře – C. 

Práce obsahuje všechny body zadání a působí vcelku uceleným dojmem. Na práci je patrné značné 
pracovní úsilí. Autor pracuje induktivní metodou a postupuje od požadavků legislativy přes požadavky 
investora ke konkrétním opatřením a tvorbě relevantních variant. Při podrobném zkoumání je patrné, že 
některé pasáže zkoumané problematiky postrádají detailní znalost i odborný nadhled. Práce je vcelku 
přehledně členěná a diskutuje podstatné problémy této velmi široké problematiky, obsahuje obrázky, 
schémata, grafy a shrnující tabulky, místy však mohou být přehledněji uspořádané. Závěry lze 
formulovat poněkud precizněji, více formou „manažerského shrnutí“. Autor poněkud bojuje 
s pravopisem (například 2% znamená dvouprocentní a nikoliv 2 % apod.), z překlepy („ŤC“ místo „TČ“) a 
s kvalitními formulacemi českého jazyka, ačkoliv je třeba podotknout, že v průběhu zpracování DP došlo 
k razantnímu zlepšení. Autor věnoval hodně času odborné přípravě, na řadě formulací je však patrná ne 
zcela dokonalá znalost problematiky. Práce obsahuje všechny části požadovaného zadání a splňuje 
vytčené cíle.  

Jak dalece postupoval diplomant při vypracování své pláce samostatně a iniciativně: Velmi dobře – B. 

Diplomant pracoval velmi iniciativně a samostatně. Navštívil několikrát poradenské středisko EKIS MPO 
EkoWATT Praha a shromáždil několik konkrétních nabídek, navštívil i odborné konference. Své kroky 
průběžně diskutoval s vedoucím diplomové práce.  

Jak dovedl využít podkladů získaných z praxe a podkladů z odborné literatury: Dobře – C. 

Diplomant měl k dispozici celou řadu podkladů, podařilo se mu získat relativně ucelený přehled o 
problematice. Z informací, které měl diplomant k dispozici, však mohl vytěžit více a získat odborný 
nadhled. 

Práce s literaturou odpovídá řešené problematice. Citace jsou uvedeny velmi příkladně na každé straně, 
kde jsou použité, na závěr je uveden celkový přehled použitých citací. Informace z literatury jsou 
přebírány správně a je s nimi vcelku i správně pracováno. Pro příští práce lze doporučit některý 
z vhodných preferovaných formátů, například ČSN ISO, ne všechny citace jsou uvedeny ve správném 
formátu. Doslovné citace se doporučuje uvádět kurzívou. 

Jaká je odborná úroveň a přínos odevzdané diplomové práce: Dobře – C. 

Odborná úroveň je vcelku dobrá, nikoliv však výborná. Dokumentuje schopnost autora integrovat 
získané znalosti a využít je pro řešení zadaného problému. Práci však mohl autor více „prodat“, chybí 
smysl pro detail a následný odborný nadhled. Lze doporučit preciznější a delší studium dané 
problematiky. Ve formulacích lze doporučit použití více vědeckého stylu, přehlednější členění myšlenek 
a méně „hovorových“ formulací.  

Celkové hodnocení: „Dobře“ – C.  
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