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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sdílená ekonomika v prostředí malých obnovitelných zdrojů elektrické 
energie 

Jméno autora: Jan Kulhavý 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: Július Bemš 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, FEL ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání předkládané diplomové práce bylo úzce spjato s přístupem studenta. Velmi rád konstatuji, že v tomto 
případě se student posunul do takové úrovně detailů, která umožnila vznik práce s přenositelnými výsledky. Z tohoto 
důvodu, však sám sobě nastavil relativně vyšší obtížnost zadání. 

 

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. 

Práce splňuje v dostatečné kvalitě všechny body zadání. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Student byl po celou dobu řešení práce proaktivní. Pravidelně chodil na konzultace připravený a o jeho samostatnosti 
tvořivě pracovat nemám nejmenších pochybností. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
K odborné úrovni práce nemám výhrad a hodnotím ji nejvyšším možným stupněm. Student správně aplikoval znalosti ze 
studia, a protože se jedná o téma inovativní, tak musel nastudovat mnoho externích materiálů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má menší formální nedostatky, ty však nemají vliv na její kvalitu a čitelnost. Z toho pohledu hodnotím práci jako 
zdařilou. 

 

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. 
Vzhledem k inovativnosti zadání musel student sesbírat, analyzovat a nastudovat mnoho nových materiálů pro vlastní 
zpracování jádra diplomové práce. Byl aktivní a tento úkol výborně splnil. Nedošlo k porušení citační etiky a bibliografické 
citace jsou v souladu se zvyklostmi. 
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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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Při komunikaci s autorem jsem se cítil jako konzultant práce. Přinášel relevantní nápady a myšlenky, o kterých 
bylo možno diskutovat a práci posouvat tím správným směrem. Autor bez výhrad plnil všechno, na čem jsme se 
domluvili. Patří mezi bezproblémové a samostatné lidi, kteří jsou schopni postupovat tvořivě a konstruktivně. Pro 
celkový výsledek vynaložil mnoho úsilí a pilnosti.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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