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Hodnocení práce 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Diplomant ve své práci řešil velmi aktuální téma elektromobility. 

V teoretické části jsou uvedeny základní informace důležité pro pochopení řešené 

problematiky (definice, legislativa, trendy, …). Diplomant provedl rešerši vstupních podkladů 

v dostatečném rozsahu. 

V analytické části je ke kvantitativnímu výzkumu vstupního datového souboru využito 

dotazníkové šetření, které probíhalo v online prostředí. Tuto metodu považuji za vhodnou pro 

dosažení stanoveného cíle. Výzkum je cílen na úzkou skupinu respondentů (studenti VŠ ve 

věku 18 až 26 let). Výběr je náležitě zdůvodněn a výzkumný soubor obsahuje dostatečný 

počet respondentů pro smysluplné vyhodnocení výsledků.  

Návrhová část je logicky provázána s vyhodnocením výstupů z dotazníkového šetření. 

Zhodnocení navržených opatření je podloženo reálnými údaji a odpovídajícími 

výpočty, které vedou k relevantním závěrům. 

K řešení problematiky diplomant přistoupil svědomitě a pečlivě, základem práce je 

dobře zpracovaný dotazník, který pomohl k získaní kvalitních vstupních dat pro následnou 

analýzu a navazující návrhy. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Diplomant splnil cíl stanovený v úvodu práce, tj. zpracování průzkumu aktuálních 

trendů v oblasti mobility a vytvoření doporučení. Průzkum provedený prostřednictvím 

dotazníkového šetření je správně vyhodnocen a všechny návrhy lze dle mého názoru při jejich 

důkladnějším rozpracování a zpřesnění vstupů prakticky využít, což by u jednotlivých návrhů 

představovalo téma pro případné další samostatné práce.  

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Diplomová práce celkově odpovídá požadavkům kladeným na odborné práce, tj. 

normám, zákonným ustanovením a předpisům. 

 



Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Práce je zpracována přehledně, text je logicky strukturován. Obsah je vhodně doplněn 

souvisejícími obrázky, grafy a tabulkami. 

 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci nemám žádné připomínky. V návaznosti na návrhovou část mám následující 

dotazy: 

1. Diplomant mezi návrhy k podpoře elektromobility zařadil i dotace. Jsou v současné 

době v ČR otevřeny či připravovány pro žadatele dotační nástroje k podpoře elektromobility? 

Jestliže ano, tak které a na podporu jakých opatření jsou či budou zaměřeny? 

2. Návrh týkající se zvýhodněných podmínek pro parkování elektromobilů je uveden 

na konkrétním příkladu města Hradce Králové. Strategický plán rozvoje města Hradce 

Králové do roku 2030 řeší jako jednu z klíčových oblastí i dopravu. Jak významnou roli hraje 

ve Strategickém plánu elektromobilita?  

 

Práci klasifikuji stupněm:  A - výborně 

 

 

 

V Pardubicích dne 9. 8. 2021 
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