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Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Autorka si zvolila velmi aktuální téma. K pojetí tématu (obsahu jednotlivých kapitol) nemám připomínky - je zohledněna problematika infrastruktury, 

dopravních prostředků i poskytovatelů logistických (KEB) služeb. Taktéž nechybí analýza "best-practices" v zahraničí. Práce je po odborné stránce na 

dobré úrovni. Po stránce jazykové, typografické i terminologické jsem zaregistroval určité chyby - ale ty dle mého soudu nesnižují výrazně celkovou 

kvalitu předložené práce. U technických údajů na str. 46 jsou některé názvy chybné/zavádějící (např. rezerva napájení - jde nejspíš o dojezd vozidla). Práci 

doporučuji k obhajobě.

(1) Proč jste při výběru vozidel nepoužila nějakou metodu multikriteriální analýzy - třeba velmi jednoduchou metodu WSA? (2) Z hlediska emisí 

elektromobilů: Pohovořte o složkách celkově vyprodukovaných emisí "Well-to-Wheel" těchto vozidel. (3) Vysvětlete rozdíl mezi pojmem izochrona a 

izochora. Je vámi používaný pojem izochrona pro místa se stejnou kilometrickou vzdáleností správný?
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