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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání odpovídá zaměření studijního oboru a náročností odpovídá požadavkům tohoto typu studia.

Splnění zadání

splněno s menšími výhradami

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.
V diplomové práci jsou obsaženy všechny požadované body zadání, jejich zpracování by však mohlo jít více do hloubky.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

E - dostatečně

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.
Vzhledem ke změně vedoucího během zpracování práce lze aktivitu posuzovat jen omezeně. V průběhu akademického
roku 2020/21 byla aktivita zřejmě kvůli předpokládanému průběhu studia velmi nízká, v závěrečné fázi byla diplomantka
aktivní, samostatná, průběžně konzultovala a reagovala na připomínky.

Odborná úroveň

E - dostatečně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Diplomantka prokázala schopnost aplikovat poznatky z odborné literatury a získané v průběhu studia, odborná úroveň
zejména ekonomické části však byla velmi ovlivněna změnou v dostupnosti interních dat posuzované firmy, která navíc
nepředstavuje typický příklad firmy aktuálně vhodné k zásadní obměně vozového parku směrem k elektromobilitě.
Vzhledem k tomu nebyl věnován větší prostor zejména účetním a daňovým dopadům na hospodaření firmy.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

D - uspokojivě

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce vyhovuje požadavkům na formální náležitosti, neobsahuje zásadní jazykové prohřešky. Diplomová práce je
přehledně strukturovaná a svým rozsahem naplňuje požadavky na tento typ kvalifikačních vysokoškolských prací

Výběr zdrojů, korektnost citací

E - dostatečně

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.
Studentka vyhledávala prameny a byla schopná vyhodnotit jejich relevanci, citovala korektně. Byla by však vhodná
důkladnější rešerše použitelných zdrojů a postupů získávání a analýzy údajů z veřejně dostupných informací o hospodaření
firem.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Zpracování diplomové práce bylo zřetelně ovlivněno změnou podmínek od doby jejího zadání, a to jak v oblasti
situace vybrané firmy, tak v možnostech reagovat přizpůsobením tematického zaměření práce. Práce pokryla
všechny zadané aspekty a cíl byl splněn na dostatečné úrovni.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm E - dostatečně.

Datum: 10.8.2021

Podpis: Ing. A. Dvořáčková, Ph.D.
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