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Cílem práce je vytvoření matematicko-ekonomického modelu pro prognózu 

vývoje celkové zátěže a vícenákladů plynoucí z podpory OZE se zaměřením na 

vybrané státy EU. Prognóza je vytvořena v různých scénářích vývoje vstupních 

předpokladů. Dílčím cílem práce je popis a analýza historie a současnosti 

nastavených podpor v EU. 

V úvodní části jsou nejprve popsány základní pojmy a odůvodnění vzniku podpor 

OZE. Situace je zařazena do kontextu dění v EU a v jednotlivých vybraných 

státech. V další části práce jsou popsány schémata podpor OZE ve vybraných 

státech. Tato kapitola obsahuje i popis v literatuře uváděných možných podpor 

OZE.  Třetí část práce se zabývá analýzou a porovnáním výšky podpor OZE ve 

všech podobách, ve kterých se vyskytují. V poslední části je podrobně popsán 

model prognózy vývoje celkové zátěže OZE do roku 2020 včetně použitých 

předpokladů a scénářů. Veškeré výstupy jsou na závěr porovnány.  

Práce jako celek je poměrně čtivá a přináší velmi solidní přehled dané 

problematiky. Jako přínosné považuji zejména porovnání podpor pro vybrané 

země včetně výpočtu celkových nákladů zvolené podpory OZE. Zvolený přístup a 

popis mají logickou strukturu a práce je tak konzistentní bez slabších míst.  

Použité vstupní předpoklady a parametry považuji za realistické a volené 

dostatečně konzervativně. Celý model je popsán poměrně precizně a 

okomentovány jsou všechny důležité aspekty. Nechybí ani citlivostní analýzy na 

nejdůležitější vstupní parametry ve formě scénářů. Diplomant nastudoval velké 

množství literatury a podkladů, které jsou v práci důsledně citovány. Závěrečné 

zhodnocení scénářů je bohužel pouze ve formě konstatování dosažených 

výsledků bez bližšího zdůvodnění či hlubší analýzy, což by, dle mého, mělo být 



jedním z hlavních přínosů. I tak je práce na poměrně vysoké úrovni a byly splněny 

všechny cíle. 

 

Výtky jsou z větší části formálního charakteru: 

 Na straně 13 je chybně uveden vzorec výpočtu NPV (-1 namísto –t).  

 Nesprávné psaní údajů v procentech (bez mezer). 

 Není zdůvodněna volba vybraných států. 

 V tabulce 13 je uvedeno, že se jedná o spotové ceny, i když se 

pravděpodobně jedná o ceny futures. 

 Nejsou číslovány vzorce.  

 U vzorce na straně 49 není uvedeno, co značí Pi. 

  Diplomant splnil zadání diplomové práce v celém rozsahu. 

Navrhuji hodnocení práce stupněm 

B – velmi dobře 

a práci doporučuji k obhajobě. 

K práci mám následující dotazy: 

1. Uveďte prosím hodnoty v tabulce 15 podělené výrobou OZE, zhodnoťte 

dosažené výsledky. Jaká forma podpory je podle Vás nejvhodnější? 

2. V tabulce 17 uvádíte, že poplatek na podporu výroby z OZE je pro roky 

2014 a 2015 nižší, než v roce 2013, proč je tomu tak? 

 

 V Praze dne 12. 1. 2015 

Ing. Jan Bejbl 


