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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sdílená ekonomika v prostředí malých obnovitelných zdrojů 
Jméno autora: Bc. Jan Kulhavý 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Tomáš Hejl 
Pracoviště oponenta práce: Allo Tender s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce se věnuje novému odvětví ekonomiky, tzv. sdílené ekonomice. Diplomant ve své práci naplnil 
podmínky zadání diplomové práce, kde naplnil definici pojmu sdílená ekonomika a sdílení ekonomika malých obnovitelných 
zdrojů, provedl analýzu současného stavu sdílené ekonomiky v prostředí malých obnovitelných zdrojů el. Energie ve světě. 
Navrhl řešení využití sdílené ekonomiky v prostředí MOZEE a provedl kalkulaci návratnosti a udržitelnosti  
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Sdílená ekonomika je v dnešní době velmi rozvíjející se segment ekonomiky. V teoretické části se mohl diplomat hlouběji 
zabývat smyslem sdílené ekonomiky a dále by si práce zasloužila obšírnější zasazení problematiky do legislativního rámce jak 
ČR tak i EU.  
V teoretické části týkající se OZE vytýkám diplomantovi, že si nedokázal v rámci potenciálů zdrojů pro sdílenou ekonomiky 
najít bližší příklad než je výpěstek japonských topolů a nenašel vhodnější příklady blíže spojené s tématem DP. Jako rozšíření 
práce považuji zpracování části DP týkající se porovnání akumulátorů pro FV panely, ale i zde jsou drobné chybičky. Nad 
rámec zadání se diplomat pokusil vyčíslit potenciál sdílené ekonomiky FV v ČR, avšak tuto část diplomové práce považuji za 
nevypovídající a to na základě diplomantem zvolených předpokladů. 
Je potřeba ocenit snahu diplomanta s provedením dotazníkového šetření v rámci studentem realizovaného návrhu řešení, 
přestože dotazníkové šetření nepřineslo pro DP žádný přínos. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Studen v rámci samotného návrh zvolil správný postup, tento postup je však dle mého názoru od počátku ovlivněn 
zvolenými parametry pro výběr lokalizace pilotního projektu. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomant byl nucen se seznámit s řadou odborné literatury věnující se sdílené ekonomice, a to především v prostředí 
malých obnovitelných zdrojů. Bohužel věcná část DP zpracovaná samotným diplomantem však postrádá větší odbornou 
úroveň, viz. Např. kapitola týkající se potenciálu FV v ČR, kde chybí vysvětlení uvažování diplomanta nad dílčími závěry. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální a jazykové úrovni zpracovaná na velmi dobré úrovní, rozsah diplomové práce odpovídá požadavkům. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 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. 
Student využil všech zdrojů, přesto že mohl některá svá tvrzení uvedená hlavně v teoretické části diplomové práci 
opřít o skutečná čísla, podložená další literaturou. Převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních studentových 
výsledků a úvah, v rámci zpracování diplomové práce nedošlo k porušení citační etiky a bibliografické citace jsou 
úplné a v souladu s citačními normami a zvyklostmi. 
 

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. 
Po přečtení Úvodu DP si čtenář udělá celkem přehled o cílech, které si diplomant vytyčil, a pomocí jakých dílčích kroků chce 
dosáhnout cílů DP, avšak v závěru diplomat pouze cituje své cíle. V Závěru mi chybí celkové shrnutí k jakým, jak teoretickým 
tak i praktickým výsledkům (číselným) diplomat došel a případná úvaha nad výsledky samotnými či nutná doporučení, která 
by bylo nutné provést, či realizovat 
K závěru diplomant uvádí jako výsledek, že: „Pilotní projekt by byl silně ztrátový. ….“ Je nutno dodat, zda si diplomant 
stanovil hned v počátku své práce správné předpoklady pro umístění pilotního projektu: tj. velká města a toto počáteční 
rozhodnutí se nepromítlo do cele DP. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by  
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Diplomant naplnil stanovené zadání diplomové práce, sdílená ekonomika je trend dnešní doby a objevuje se 
v řadě odvětví běžného života. Celkové hodnocení DP ovlivnil faktor týkající se zvolených kritérií pro výběr 
pilotního projektu a s tím spojené náklady, které měly celkový vliv na výsledek DP. Přestože se diplomant velmi 
snažil využít průběžných výsledků DP (dotazníkový průzkum, …), tak tyto dílčí výsledky mohly mít vliv na faktický 
výsledek DP. 

 

Otázky: 

1) Domníváte se, že kdyby byl pilotní projekt realizován jako součást  developerského projektu, tj. stavby na 
zelené louce -  např. 35 RD ve vesnici v okolí Prahy, či Středočeském kraji – jako např. v DP uváděný 
příklad v Dánsku), mohla by jeho ekonomická návratnost vyjít kladně a pilotní projekt by nebyl silně 
ztrátový? 

2) Daly by se využít výsledky pilotních projektů v cizině, jako např. elektrická brána, centrální informační 
systém, pro snížení vstupních nákladů pro pilotní projekt? 

3) Prosím vysvětlete mi, proč jsou hodnoty za měsíce únor, říjen, listopad rozdílné v tabulce č. 7 na str. 46 a 
v tabulce č. 9 na str. 47 pro roky 1, 2 a 3? 

4) V tabulce č. 11 na str. 48 uvádíte pro 3 typy baterií s rozdílnou kapacitou stejný počet cyklů nabíjení. Proč?  
5) V teoretické části píšete, že je třeba se zabývat sdílenou ekonomikou proto, že se v ní točí značný kapitál? 

Máte představu, jaké byly výnosy za rok 2016 v Praze v rámci aplikace AirBnB? Měli se podle Vás z těchto 
výnosů odvést daně? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
Datum: 6.6.2018     Podpis: 


