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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zdieľaná energia zo solárnych systémov rodinných domov- investičné 
rozhodovanie 

Jméno autora: Bc.Matúš Gavenda 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Jan Bejbl, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Seven Finance s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

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. 

Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu a úroveň práce považuji za dostatečnou.  
 

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. 
Velmi kladně hodnotím přístup diplomanta, který řešil téma práce ve velkém předstihu a při návrhu postupu byl 
samostatný a iniciativní, ale zároveň respektoval daná doporučení. V průběhu tvorby práce byl student vždy připravený a 
pracoval průběžně.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je dostačující, v porovnání s obdobnými pracemi nadprůměrná. Výstupy jsou využitelné i v praxi, v čemž 
vidím velký přínos celé práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce práce odpovídá daným požadavkům, díky vlastní grafice tyto požadavky dokonce převyšuje. 

 

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. 
Po stránce korektnosti citací je práce v pořádku a řádně citovaná. Kladně hodnotím i použití nejnovější literatury.  
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Cílem práce je porovnání cen elektrické energie z veřejné sítě a investice do energetické soběstačnosti domácností 
pospojovaných do jednoho celku. Obnovitelné zdroje energie udávají a pravděpodobně budou udávat trend ve vývoji 
energetiky v následujících desetiletích. Výroba z nekonvenčních zdrojů je tématem současné doby, a tak je i téma samotné 
diplomové práce vysoce aktuální. Přístup, iniciativa a chuť při zpracování práce byly nejvýznamnějšími aspekty – z toho 
pramení celková vysoká úroveň předložené práce. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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