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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 
Jméno autora: Attila Kürthy 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 

Katedra/ústav: K 13116 

Vedoucí práce: Rostislav Krejcar 

Pracoviště vedoucího práce: K 13116 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma diplomové práce považuji za náročnější, neboť student musel samostatně nastudovat nejen změny 
v evropské legislativě, ale také se vypořádat s pracnou analýzou poměrně velkého množství dat. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Byly splněny všechny body zadání. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 

byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 

Diplomant si z osobních důvodů prodloužil studium a přerušil se mnou i konzultace k diplomové práci. 
V zimním semestru se se mnou sešel pouze jednou. Vlastní práci jsem měl možnost vidět jen pár dní před 
odevzdáním. Na druhou stranu oceňuji skutečnost, že diplomant aktivně vyhledal odborníky z praxe, s kterými 
pravděpodobně dílčí výsledky konzultoval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
V práci jsou korektně používány odborné termíny. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Velice kladně hodnotím jazykovou úroveň diplomové práce. Diplomant správným použitím první osoby 
jednotného čísla oddělil vlastní zjištění od rešeršní části, a to zejména v kapitole č. 5. Práce je vhodným 
způsobem doplněna o vlastní grafy a tabulky, které byly i formou souborů ve formátu MS Excel přiloženy 
k práci. Není tedy pochyb o rozsahu a časové náročnosti zpracování analytické části diplomové práce.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Více než padesát pramenů použité literatury je zejména v rešeršní části diplomové práce použito korektně.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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