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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Plán rozvoje elektromobility města 

Jméno autora: Jakub Štolfa 

Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Veřejné správy a regionálních studií 
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce odpovídá požadavkům kladeným na práce tohoto typu. 

 

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 bylo splněno v plném rozsahu, student dodal do zamýšleného schématu vlastní nové metodické pasáže. 
 

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 pracoval zcela samostatně, pravidelně své závěry a směr práce konzultoval a na základě diskuze svou práci 
průběžně dobře strukturoval.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na velmi vysoké odborné úrovni. Jak v části teoretické, tak i praktické postupuje od celkového k částečnému, od 
podstatného k detailnímu. Práce prokazuje studentovu schopnost samostatného uvažování.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje minimum pravopisných chyb a překlepů. Její formální úroveň je velmi vysoká. 

 

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. 
Student pracoval s relevantními zdroji pro danou problematiku. Provedl odpovídající sběr dat a veškeré zdroje korektně 
uvedl. 

 

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 zručnost i apod. 
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Práce je velmi čtivá. Student v práci prokázal svou schopnost se nad tématem zamyslet, zvolit vhodný postup prací, 
inspirovat se pozitivními příklady z praxe jiných měst a zvolit pro dané město vhodné návrhy možných opatření. Také 
s metodikou hodnocení návrhů souhlasím. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce velmi dobře zvažuje vhodnou míru implementace elektromobility do středně velkého města v Českém pohraničí. 
Student dobře zasadil obecnou problematiku rozvoje elektromobility do individuálního kontextu aktivního, avšak spíše 
menšího města. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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