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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Zadání diplomové práce považuji za náročnější, zejména s ohledem na šíři rešerše, která byla diplomantovi uložena.

Splnění zadání

splněno

Diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí. V první části měl diplomant za úkol provést kompletní rešerši aktuální
situace v oblasti investice do obnovitelných zdrojů v České republice. Tato část zahrnuje nejprve hlubší analýzu vývoje
legislativy a regulatorního rámce v oblasti OZE a dále přehled obecné metodiky hodnocení ekonomické efektivity projektů.
Na základě této rešerše byly pro další hodnocení vypuštěny malé instalace (např. panely pro spotřebu rodinného domku) a
v hodnocení investičních možností se diplomant zaměřil jen na možnosti podnikatelských investic do OZE.
Diplomant zpracoval přehled a aktuální situaci v oblasti podpor a stanovil některé možnosti investice do OZE v České
republice, které jsou přijatelné a atraktivní z pohledu investora. Na základě získaných dat z těchto možností vybral
ekonomické hodnocení investice do bioplynové stanice. Data měl k dispozici z projektu uvedeného do provozu v roce
2012, proto volil dvě možnosti ohodnocení projektu. Prvním bylo zhodnocení možnosti investice do nového projektu (tedy
uváděného do provozu v aktuální době) na základě získaných dat, druhým bylo zhodnocení možnosti odkoupení již
existující bioplynové stanice, uvedené do provozu v roce 2012. Výsledky odpovídají zadaným datům a zhodnocení obou
projektů považuji za správně provedené. Diplomant všechny body zadání splnil.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

C - dobře

Diplomant byl průměrně aktivní a na konzultace chodil připraven.

Odborná úroveň

C - dobře

Odbornost práce je na průměrné úrovni, zhodnocení projektů je poměrně dobře zpracované, rešerše mohla být
extenzivnější.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Práce je na průměrné stylistické i formální úrovni.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Student zpracoval doporučenou literaturu a data a citoval v souladu s citačními normami.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
V rámci hodnocení práce bych chtěla ocenit přehledné zpracování aktuální situace v oblasti větších investic do
OZE. Diplomant sám navrhl výběr možností na hodnocení projektů, samostatně získal a zpracoval data. Na jeho
přístupu oceňuji zejména aktivitu v oblasti získání a zpracování dat.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.
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