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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza faktorů ovlivňujících vybrané síťové ukazatele 

Jméno autora: Kristýna Rozsypalová 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Tomáš Králík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání předkládané BP považuji za, do jisté míry, problematické. V případě korektního zpracování vyžaduje znalosti silně 
přesahující bakalářskou etapu (zejména souvislosti), bez těchto znalostí pak práce může být pouhým matematickým 
cvičením bez hlubšího obsahu.  

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Z mého pohledu jsou body zadání splněny na formální úrovni, vlastní analýzu v práci postrádám. Studentka totiž skončila 
na půli cesty a zásadní závěry nechává na čtenářích. Toto pak vzhledem k cíli práce značně snižuje kvalitu a využitelnost 
práce. 

 

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

Postup řešení v obecné rovině lze považovat za vyhovující, bohužel však studentka ve svých analýzách končí pouze 
konstatováním, zdali je korelační koeficient pro dané ukazatele velký či malý. Zcela postrádám diskuzi o možném využití 
dosažených výsledků, zamyšlení, zdali je v oblasti energetiky možno předpovídat budoucnost na základě pouze 
historických hodnot (regresní analýza a využití lineárního modelu) a o vlastním testování nezávislosti daných proměnných 
nemluvě. Taktéž považuji za optimistické vysvětlovat veškerou změnu distribuovaného množství energie pouze jedním 
parametrem – proto by práci pomohla diskuze kombinací různých okolností, případné očištění dat o historické (a 
identifikované) události. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Jak již bylo uvedeno výše, odbornou úroveň práce považuji za podprůměrnou. Studentka dle mého názoru doplatila na 
ambiciózní zadání práce, které však nebyla schopna dostatečně naplnit. Vlastní závěr práce, že je množství distribuované 
energie závislé na počasí považuji za málo. I rozsahově je práce na spodní hranici – cca 20 stránek vlastního textu (po 
odečtení grafů). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce splňuje práce veškeré náležitosti. Pro budoucí práce bych však studentce doporučil při vyčíslování 
vzorců omezit rozepisování mezi-výpočtů, pokud to není nezbytně nutné (strany 10-12). 
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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 
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. 
Studentka zvolila ne zcela běžnou normu pro uvádění citovaných zdrojů (poznámky pod čarou). Formálně však splnila 
všechny náležitosti a se zdroji pracuje korektně. Citační etika porušena nebyla. Odpovídající je i počet a kvalita citovaných 
zdrojů. 

 

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. 
Dosažené výsledky nepovažuji za dostatečné. Jejich využití v praxi hodnotím jako silně omezené a práci by prospělo 
detailnější zamyšlení nad vzájemnými vazbami mezi jednotlivými parametry. Na obranu studentky (což reflektuji i ve svém 
závěrečném hodnocení) musím uznat, že detailní analýza faktorů ovlivňujících vybrané síťové ukazatele náročností 
odpovídá spíše diplomové práci. 

 
 

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. 
 

Otázky k obhajobě: 

1) Jak byste testovala statistickou nezávislost Vámi dosažených korelačních koeficientů? Je to ve Vašem 
případě potřeba? 

2) Jaké je praktické využití Vámi dosažených výsledků? 
3) Lze využívat historická data pro odhad budoucích hodnot? Pokud ne, proč? Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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