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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

mimořádně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Diplomant si zvolil téma, které by rozsahem mohlo být tématem disertační práce. Jedná se o velice komplikovanou oblast,
kde obecně není snadné získat srozumitelné informace. Diplomová práce se navíc nezaměřuje pouze na současný stav trhu
s regulační energií, cílem práce je zejména identifikovat hlavní předpokládané změny. Je nutné zdůraznit, že přestože se o
změnách vede debata již poměrně dlouhou dobu, ani nyní není jasné, jak bude situace nakonec vypadat. Navíc se debata
vede na mezinárodní úrovni, většina podkladů je tedy v anglickém jazyce a často ani neexistuje český ekvivalent k určitým
termínům.

Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Práce splňuje zadání ve všech bodech.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Diplomant byl velice aktivní, práci průběžně doplňoval po dobu celých dvou semestrů a pravidelně konzultoval řešení. Při
každé konzultaci byl vidět velký posun v chápání problematiky. Na poslední část – Cost Benefit Analýzu nebylo moc času,
což bylo ovšem zapříčiněno závislostí na poskytnutých datech.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Student intenzivně konzultoval svou práci s odborníky ze společnosti ČEPS, kteří se problematikou zabývají. Velice oceňuji,
že se mu podařilo „přetlumočit“ odborné výrazy a fráze, pochopit poskytnuté odborné dokumenty a vytvořit práci, která
má velkou informační hodnotu.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální stránka práce je v pořádku.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
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odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
V oblasti trhu s regulační energií není jednoduché najít mnoho zdrojů, student využil relevantní zdroje, jež jsou v práci
vhodně citované.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Hlavním přínosem práce je popis chystaných změn na trhu s regulační energií. Jedná se o první dokument mapující tyto
změny v českém jazyce, který je přínosný a pochopitelný jak pro odbornou, tak širší veřejnost, což vyžaduje poměrně
hluboké pochopení problematiky.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Diplomant prokazoval v průběhu psaní své práce, nadstandardní aktivitu, stačilo poskytnout kontakt a bez zbytečných
prodlev si domluvil schůzky, na které následně chodil velice dobře připravený.
Na základě doporučení odborníka, u kterého byla práce konzultována, vypracoval student Cost Benefit Analýzu. Přestože mu
bylo vedoucím práce řečeno, že to není potřeba, vzhledem k tomu, že hlavní přínos je ve 3. kapitole a stačilo by vymyslet
zjednodušené ekonomické hodnocení pomocí NPV, student se do CBA pustil. Plnohodnotná CBA by měla rozsah několika
diplomových prací, bylo proto nutné vymyslet výrazná zjednodušení. V rámci toho student ale každopádně prokázal, že
dokáže vytvořit ekonomické hodnocení, pracoval s diskontem, NPV nebo citlivostní analýzou. Hluboké pochopení, které je
vidět z prvních kapitol tak doplňuje také pochopení ekonomické části.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 7.6.2017

Podpis:
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