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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Zadání považuji za náročnější, zejména z důvodu požadavku naplnění třetího bodu formou dotazníkového šetření.

Splnění zadání

splněno

Práce naplňuje svou danou osnovu.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

B - velmi dobře

Studentka pracovala samostatně, na konzultace chodila připravena.

Odborná úroveň

C - dobře

Studentka dobře pracuje se zdroji, v práci je ovšem znát jistá roztěkanost a nejednotnost. Studentka samostatně
nastudovala problematiku dotazníku a jeho tvorby a následné hodnocení hypotéz. Taktéž samostatně dohledala data pro
případovou studii.
Výsledky jsou popsány mírně chaoticky, byť správně. Bohužel to ubírá na odborné úrovni práce.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Práci chybí silná argumentační linka, části působní neprovázaně. Práce je fakticky správně zpracovaná, informace jsou
validní, ovšem prezentace výsledků nenaplňuje potenciál výzkumu. Jinak je práce napsaná s minimem překlepů a chyb.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Zdroje jsou vybrány a citovány korektně a v souladu s citační normou.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Studentka zpracovala ve své bakalářské práci téma podpor obnovitelných zdrojů v České republice a jejich vliv na
rozhodování investora.
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V první části se zaobírá aktuálním přehledem podpor v Evropě a v České republice a jejich historickým vývojem. Je
zde uveden poměrně detailní popis historie včetně krátkého popisu systému EU ETS. Hlavním výstupem první
části je pak aktuální přehled podpor v ČR, se zaměřením na investory ve formě domácností.
Druhá část se věnuje zjednodušenému modelu pořízení FVE a malé větrné elektrárny na střechu domácnosti a
jejich ekonomickému zhodnocení. Zde studentka počítala s agregovanými měsíčními daty o výrobě a spotřebě,
takže zcela jasně výsledky reálné úspory budou jiné, ale pro ilustraci stačí. Výsledkem je, že ne vždy se FVE vyplatí
(a z dané případové studie na větrnou elektrárnu vyplývá, že větrná elektrárna ano), proto se nabízí otázka, jak
tedy lidé vnímají možnost investice do FVE a nakolik se orientují v podporách OZE.
Těžištěm práce je dotazníkové šetření, které zjišťuje znalost podpor OZE a dalších parametrů investičního
prostředí. Studentka si stanovila hypotézy, které následným šetřením hodnotí a rozčlenila je na výzkumné
podotázky, které validuje pomocí výsledků dotazníku. Pokud data byla kvantitativní a hypotézy bylo možné
testovat standardními statistickými nástroji, bylo tak provedeno. Další výzkumné otázky jsou pomocí dotazníku
hodnoceny spíše formou diskuze.
Studentka odvedla kvalitní práci při tvorbě dotazníku, uvažovala systematicky a přistupovala k problematice
komplexně. Samostatně si nastudovala literaturu této problematiky se týkající. Vzorek respondentů byl taktéž
poměrně velký, na rozsah bakalářské práce. Je pravdou, že ze získaných dat by se dala odvodit ještě řada dalších
výsledků a provést sada dalších analýz. Potenciál měla práce ještě vyšší.
Po formální stránce textu lze říci, že práce je napsaná horkou jehlou, ale výsledky dotazníkového šetření jsou
validní a velmi zajímavé. Velmi kladně hodnotím jak nový přístup (dotazníkové šetření zaměřené na nefinanční
motivace investorů), tak podkladovou argumentaci pomocí zjednodušené případové studie. Taktéž kladně
hodnotím rozsah vzorku respondentů a hodnocení provázanosti postoje respondentů k OZE a jejich vnitřního
nastavení obecně. Výsledky týkající se nefinančních motivací investorů jsou prozkoumány v literatuře velmi zřídka,
proto považuji přínos práce v této oblasti za klíčový.
Studentka spolupracovala, na konzultace chodila připravena.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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