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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Zadání diplomové práce má aktuální a přínosné téma vývoje automobilového průmyslu na produkci 
elektromobilů. Diplomantka řeší ekonomickou stránku problematiky, jejíž náročnost spočívá též ve velkém 
rozsahu analýz ekonomického charakteru. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Po pečlivém prostudování diplomové práce jsem dospěl k jednoznačným závěrům, že diplomantka naplnila beze zbytku 
deklarované cíle charakterizované osnovou zadání. Vlastní přínos tvoří ekonomické ukazatele vedoucích firem 
s elektromobilitou a prognóza dalšího vývoje tohoto strategického odvětví.  

 

Zvolený postup řešení vynikající 
 

Diplomantka zvolila správný postup řešení, dílčí kroky řešení mají systematický charakter jak v rešeršní teoretické, tak 
v rámci aplikační části práce. Postupovala od teoretických východisek až k vlastním prognózám tohoto strategického 
odvětví.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Diplomová práce prokazuje schopnost aplikovat teoretická studia ekonomiky v praktických aplikacích. Diplomantka se 
seznámila s velkým množstvím informací technického charakteru s přímou relevancí dané problematiky. Oborná úroveň 
této technicko – ekonomické práce je vysoká. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Diplomová práce odpovídajícího rozsahu je vhodně strukturována, takže vytváří kompaktní celek technicko – 
ekonomické problematiky elektromobility s krátkodobou predikcí odvětví. Kapitoly jsou obsahově vyvážené, na sebe 
navzájem navazují. Po formální stránce splňuje diplomová práce veškeré požadavky na závěrečné práce kladené, práce 
nevykazuje gramatické a stylistické nedostatky a je výborně graficky upravena.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Diplomantka se seznámila s mnoha zdroji české a zahraniční literatury dané problematiky. Není jednoduché literární a 
datové zdroje správně využít k dalším myšlenkovým úvahám. Podařilo se ji data a zdroje informací utřídit, zanalyzovat a 
využít v praktických aplikacích. Citace v diplomové práci odpovídají normě, jsou vhodně využity. Je patrné, že práce má 
nejen ekonomické zaměření, ale že se diplomantka seznámila s technickými a přírodovědnými oblastmi, které jsou nad 
rámec univerzitní výuky.  
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Další komentáře a hodnocení 
Diplomantka naplnila deklarované cíle své práce a vytvořila odborně erudovanou technicko – ekonomickou diplomovou 
práci. Práce je aktuální a přínosné problematiky, vytváří celek odborného pohledu na problematiku z důležitých 
hledisek – technického, ekonomického, životního prostředí a strategického. Přínos diplomové práce spočívá v analýzách 
firem, odvětví a ve vytvořených prognózách. Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou státní zkušební komisí MUVS 
ČVUT. Navrhuji její klasifikaci stupněm – výborně A. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
V rámci obhajoby diplomové práce vznáším následující dotazy: 
 

1. Mohla byste v hrubých rysech zhodnotit kvantitativně úbytek CO2 oxidu uhličitého v případě substituce 
klasických automobilů elektromobily z 30 % v České republice? Nejedná se pouze o redistribuci CO2 na 
výrobu elektřiny, která je v ČR pořád dominantní v tepelných elektrárnách?  

2. Jaký je dle Vašeho názoru ekologický pohled na vlastní výrobu a likvidaci baterií pro elektromobily? 
3. Jaké ukazatele výnosnosti znáte? Které a proč byste aplikovala v komparačních analýzách firem zabývající 

s elektromobilitou? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 27.5.2020     Podpis:  Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. 


