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Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
Je-li vhodnou strategií pro velké případně střední podniky postupný nákup elektřiny, co byste 
doporučoval maloodběratelům? 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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Pan Bc. Jakub Jansta si pro svou diplomovou práci zvolil téma, které je nejen mimořádně aktuální a 
z hlediska národohospodářského rozvoje klíčové, ale které současně zasahuje do fungování a 
hospodaření prakticky každého podniku v České republice. Cena elektrické energie je jednou 
z klíčových nákladových položek a správná spekulace na její vývoj může výrobním podnikům v České 
republice ušetřit významný podíl jejich nákladů. 
Ve své práci pan Bc. Jakub Jansta postupuje chronologicky, analyticky a systematicky se prodírá 
komplikovanou strukturou českého energetického trhu, představuje jednotlivé účastníky trhu a 
naznačuje jejich vliv na konečnou cenu elektrické energie pro domácnosti i pro podniky. Jednotlivé 
kapitoly na sebe logicky navazují a směřují od teoretické a v zásadě deskriptivní části přes část 
metodickou k aplikaci realizovaných poznatků, odhadu vývoje ceny elektrické energie pro české 
podniky do konce roku 2020 a k formulování vhodné strategie nákupu elektřiny pro velkoodběratele, 
resp. střední a velké podniky. Závěry práce jsou věrohodné a dobře podložené. 
Autorův psaný projev je kultivovaný s bohatou slovní zásobou a prakticky prostý gramatických chyb. 
Text je doplněn řadou obrázků, grafů, schémat a tabulek, které vhodně dokreslují a zpřehledňují 
analyzovanou problematiku. Řada upřesňujících a rozšiřujících informací je uvedena v četných 
poznámkách pod čarou a volněji je na jádro textu navázána také série sedmi příloh. 
Autor plně dodržel zadání své diplomové práce, splnil stanovený cíl a předložil diplomovou práci, 
která je podle mého názoru po obsahové i formální stránce vysoko nad standardem běžným pro tuto 
úroveň závěrečných prací. 


