
 
 
 
 
 
 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 
 
 

Téma diplomové práce:  Modelování a předpověď tržních cen elektrické 
energie  

 
Diplomant:    Martin Dolenský 
 

Diplomant Martin Dolenský zpracoval diplomovou práci na téma „Modelování a 
předpověď tržních cen elektrické energie“, a rozdělil ji na tři stěžejní kapitoly. První kapitola 
obsahuje principy a popis fungování trhu s elektřinou. Popisuje jednotlivé trhy a jejich 
fungování a krátce se zabývá stanovením ceny na základě marginální ceny (MCP). V druhé 
kapitole teoreticky a především detailně rozebírá svolenou metodologii, především Boxovu-
Jenkinsovu metodologii. Zpracovává také teoretické předpoklady pro stanovení přesnosti 
modelů a jejich předpovědí. V praktické třetí kapitole realizuje teoretické předpoklady a 
vytváří relevantní modely a jejich předpovědi. Na jejich vytváření používá proces ARIMA a 
GARCH a jejich kombinaci. V této kapitole také provádí vyhodnocení přesnosti jednotlivých 
modelů. Závěrem své poznatky kompletuje a srozumitelně vysvětluje.  

 
Hodnocení: 

Po přečtení diplomové práce jsem dospěl k názoru, že diplomant zpracoval tuto práci dle 
zadání a naplnil všechny body, které mu byly kladeny v zadání práce. Prokázal tím, že je 
schopen provést hodnotnou statistickou analýzu, která může být využita pro rozhodování při 
obchodování s elektrickou energií. Pokud bych diplomantovi mohl něco vytknout, pak se jedná 
o zapomenuté jednotky na osách grafů a především o samotné svázání práce. Kroužková vazba 
pro absolventskou práci je nevhodná a neodpovídá směrnici děkana 09/2015 ani 5/2018, ve 
které se výslovně píše, že se práce neodevzdává v kroužkové vazbě. Na titulní stránce nebyl 
použit současný grafický manuál identity FEL ČVUT v Praze. Zbytek vlastní práce je 
zpracován s pečlivostí, práce s literaturou je dobré úrovni. 

Vzhledem k daným skutečnostem navrhuji práci hodnotit optimistickým kvalifikačním 
stupněm    

„B – Velmi dobře“ 

 
K diplomové práci vznáším následující dotazy: 
 
1. Vyzkoušel jste uvedené postupy také ex ante? Tedy na současnou tržní cenu? Jak se liší 

predikování ceny na známém souboru dat a jak do budoucnosti?  

2. V práci jste prováděl analýzu na základě 3 denní předpovědi, ačkoliv, jak uvádíte, většina 
literatury uvádí 7 denní. Může vysvětlit podrobněji? 

3. Jaká je využitelnost vaší práce v praxi? Zažádáte o licenci obchodníka s elektřinou?  

 

V Praze dne 6.6. 2018      Ing. Josef Černohous 
         ČVUT FEL – K13116 


