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Zadání práce se značně odchyluje od vlastního výsledku. Autor měl dle zadání definovat 
spotřebitele a faktory ovlivňující jeho chování. Tato část se v práci nevyskytuje, místo toho je 
nahrazena relativně obecným popisem rozvodného systému elektrické energie v České 
republice. Chování spotřebitele je vágně naznačeno popisem boomu fotovoltaických panelů 
bez hlubší souvislosti s jeho motivací či faktory ovlivňující spotřebitelské jednání.Autor měl 
vysvětlit druhy médií a porovnat je mezi sebou, zabýval se však výhradně popisem sociálních 
sítí a na ně napojených „smart meters“, které monitorují chování uživatelů a navrhují 
ekonomičtější řešení situací spojených s elektrickou spotřebou. Tyto informace jsou převzaté 
z Velké Británie a  Spojených států, a přestože to nebylo v zadání práce explicitně 
specifikováno, čtenář by očekával informace monitorující Českou republiku. Situace v České 
republice je zmíněna pouze okrajově v podkapitole „Trends in the Czech Republic“ popisující 
aplikaci Energie24 a projekt Smart region Vrchlabí.Část, kde měl autor provést rešerši prací 
zabývajících se vlivem médií na spotřebitelské chování, reprezentují parafráze několika 
výzkumů na toto téma, ale neslouží k porovnání informací z různých zemí, nýbrž práci 
posouvají po obsahové stránce. V poslední části měl autor na základě výsledků studií 
porovnat míru citlivosti spotřebitele na získané informace,což provedl dotazníkovým šetřením 
na témata související se spotřebitelským chováním týkajícím se užití elektrické energie. 
Výsledky jsou sice pečlivě popsané, ale chybí základní popis vybraného vzorku respondentů. 
Co se týče jazykové úrovně, kvalita jazyka značně kolísá. Tam, kde autor parafrázuje, či 
(sám?) překládá zdroje, je vcelku vysoká, ale v části popisující vlastní výzkum úroveň rapidně 
klesá. Je také nutno zmínit chybějící přesné označení začátku a konce citací. Autor má 
problém především s větnou stavbou a pořádkem slov ve větě, s nepřímými otázkami a 
podmínkovými větami. 
I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě s hodnocením D/60 bodů. 
 
Otázky k obhajobě: 
Kdy a jak se používají nepřímé otázky? 
When and how do we use indirect questions? 
 
Jaké jsou typy podmínkového souvětí a jaké časy se v nich používají? 
What types of conditional clauses do you know and what are the tenses used? 
 


