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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Ekonomická efektivnost energetického využití odpadu 
Jméno autora: Bc. Ondřej Mráz 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: FEL ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Standardní práce posuzující technické a ekonomické aspekty technologie. 

 
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. 
I přes nelehkou situaci se získáním podkladů pro poslední bod zadání autor beze zbytku splnil všechny body. 

 
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 samostatně a aktivně. Na všechny konzultace chodil pečlivě připraven, s vlastními nápady. Během 
zpracovávání práce jsme byli neustále v kontaktu. Požadované úkoly plnil včas, bezpochyby je schopen samostatné tvůrčí 
práce. 

 
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 práce je výborná, student velmi dobře kombinoval znalosti získané během studia se studiem literatury a 
ostatních zdrojů. Vše pak dokázal propojit v reálném výpočtu a dospěl k využitelným hodnotám pro rozhodování v oblasti 
spalování odpadu. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je výborná, typograficky dobře zpracovaná. Práce má velmi dobrou jazykovou úroveň. Autor je 
schopen dobře formulovat myšlenky i závěry. 

 
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. 
Příkladná práce se zdroji, kde jejich množství značně zvýšila část, která popisuje legislativní rámec problematiky. Výběr 
pramenů je velmi dobrý. V práci je jasně odlišena vlastní tvorba autora a přejaté části. Citační etika je dodržena, zdroje 
jsou řádně citovány a v souladu s normami. 
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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. 
Práce poskytuje ucelený pohled k danému datu na problematiku. Jednoznačně je vhodným podkladem pro rozhodování 
v oblasti spalování odpadu. Umožňuje relevantním subjektům získat podklady pro racionální rozhodnutí a pro tvorbu 
politiky v této oblasti. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Doporučuji hlavní části práce co nejdříve publikovat, a to nejen v odborném tisku, ale hlavně v popularizačních 
médiích. Práce ukazuje nezaujatý pohled na možné energetické využití odpadu, jeho vliv na životní prostředí a 
souvislost s platnou a nadcházející legislativou. To vše je zarámováno ekonomickým propočtem s vyhledáním 
klíčových vstupů a jejich hodnot. 
 
V rámci obhajoby by mohl autor diskutovat následující otázku: Akceptoval byste výstavbu spalovny odpadů 
v místě Vašeho bydliště? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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