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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem: 

Splnění cíle práce  X    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    

Hloubka provedené analýzy  X   

II. Hodnocení struktury a obsahu práce: 
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Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady X    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    

Formulování vlastních názorů diplomantem X    

III. Hodnocení formy a stylu práce: 

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X    

Stylistická úroveň práce X    

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   X   
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Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 

- Autor v kapitole Modelování ceny silové elektřiny uvádí, že mezi vstupní data modelace zanesl 
celkem 14 ukazatelů. Vyjma ukazatelů úzce související s výrobou elektrické energie zavedl 
autor dle vlastní úvahy několik dalších (měnový kurs, cena kovů, repo sazba apod.). Z jakého 
důvodu byly vybrány právě tyto ukazatelé, popřípadě s jakými dalšími bylo uvažováno a 
z jakého důvodu byly z konečného modelu vyřazeny? 

- V současnosti jsou žádané webové srovnávače a kalkulátory cen energií. Jakým způsobem 
jsou nastavená pravidla pro provozování těchto nástrojů (v rámci EU i ČR)? Pro jaké zákazníky 
jsou tyto nástroje převážně určeny? 

 
 
Práci doporučuji – nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    VÝBORNĚ             
 
 
Datum: 14. srpna 2020  ........................................................  

Podpis oponenta diplomové práce 
  



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 

tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

Autor vhodně zvolil velmi zajímavé a aktuální téma, které svým rozsahem přesahuje rozsah 
diplomové práce. S ohledem na tuto skutečnost se autor velmi dobře vypořádal s velikostí tématu a 
jednotlivé kapitoly jsou zpracovány jako přehledně uspořádané celky, které na sebe logicky navazují. 
Představení elektrické energie, jakožto obchodovatelné komodity, včetně způsobů výroby, přenosu a 
distribuce není zatíženo neúměrným množstvím technických detailů, které by odváděli pozornost od 
zvoleného tématu. K uvedeným údajům týkající se složení cen, spotřeby, jednotlivých subjektů 
energetického trhu a způsobu distribuce je často vhodně zvolená grafika, která spolu s popisem 
autora osvětluje toto nepřehledné odvětví. Na vhodně zpracovanou teoretickou část navazuje 
empirická část, kde autor modeluje výpočet ceny elektrické energie s cílem doporučení pro 
koncového zákazníka. V této části je krom faktorů vycházejících z teoretických poznatků předchozích 
kapitol práce použito vícero analytických metod, pomocí kterých jsou v praxi dosazovány veličiny do 
konečného modelu. Autor se vhodně vypořádává se závěry, kde v rámci konkrétního doporučení 
hodnotí různé formy nákupu energií. Zde bych považoval za vhodnější, podložit zmíněnou komparaci 
nákupu energií (nákup na spotovém trhu oproti nákupu „dopředu“) hlubší studií, popřípadě 
zpracování vícero modelů, na kterých by byla lépe znázorněna vhodnost volby určitého druhu 
nákupu. Z důvodu rozsahu empirické části se může práce jevit ve výsledku více popisná, než by si 
téma zasloužilo. Autor však doplňuje vícero úvahy nad tématem v přílohách práce, kde mimo jiné 
reflektuje aktuální dění ve světě spojené s ekonomickými dopady koronavirové pandemie nemoci 
COVID-19. Z formálního hlediska je práce velmi přehledně zpracovaná, kde bych občasně upravil 
citaci a práci s používanou literaturou. Musím podotknout, že rozsah diplomové práce nemůže ani 
v největší snaze obsáhnout celou problematiku ekonomie a cenové politiky v rámci dodávky 
elektrické energie. V tomto ohledu odvedl student výbornou práci a předvedl schopnosti efektivně 
zpracovat získané informace dané problematiky. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji 
k obhajobě. 


