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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Regulace telekomunikačního trhu 
Jméno autora: Jan Aubrecht 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: Július Bemš 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, FEL ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce a požadavky na studenta hodnotím jako náročnější.  

 

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. 

Zadání bylo splněno v plném rozsahu. 
 

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 během řešení aktivní a dodržoval dohodnutý harmonogram. Na konzultace chodil pravidelně a vždy byl 
dostatečně připraven. Student je schopen samostatní tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Bylo nutno nastudovat velký objem zdrojů, často se jednalo o regulační dokumenty v anglickém jazyce. Student projevil 
výbornou schopnost aplikace znalostí ze studia a odborné literatury.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je víc než dostatečný. Z formální stránky mám výhradu zejména k velikosti písma v grafech a vzorcích. Tyto 
minoritní nedostatky nemají vliv na odbornou úroveň práce. 

 

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. 
Student byl vysoce aktivní při získávání materiálu potřebných k řešení úkolů plynoucích ze zadání práce. Mám za to, že využil 
relevantní zdroje. V práci jsem nenašel nedostatky plynoucí z citování a přebíraní informací z externích zdrojů. Bibliografické 
citace jsou v souladu s citačními normami a zvyklostmi.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

V rešeršní části autor popisuje vývoj regulace v oblasti telekomunikací ve vybraných zemích. V práci se dále 
zaměřuje zejména na regulaci terminačních poplatků u telefonních hovorů. Autor identifikuje modely používané 
pro výpočet těchto poplatků a následně navrhuje vylepšení současně používaného modelu.  
Přístup diplomanta k řešení práce byl výborný. Na schůzky chodil dobře připraven a kvalitně plnil všechny úkoly, 
které jsem mu dával. V práci se setkal s řadou překážek, zejména nedostatkem veřejně přístupných dat. S tímto 
problémem se taktéž vypořádal a přínos jeho práce hodnotím velmi pozitivně.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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