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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Ceny a tarify v plynárenství
Jméno autora: Kseniia Pecheritca
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra/ústav: K13116
Oponent práce: Rostislav Krejcar
Pracoviště oponenta práce: ČVUT a ERÚ

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání lehčí
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání bakalářské práce patří podle mého názoru mezi lehčí, neboť srovnání tarifů ve své podstatně není příliš náročné. 
Na druhou stranu oceňuji rozmanitý výběr zemí, které studentka srovnávala (ČR, Rusko, Bulharsko a Rakousko).

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.

Studentka bezesporu naplnila všechny body zadání a vzhledem k výše uvedenému musela nastudovat řadu zahraničních 
pramenů, což oceňuji.

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

Zvolený postup řešení bakalářské práce považuji za částečně vhodný. Očekával bych větší míru detailu při porovnání 
tarifů mezi jednotlivými zeměmi s důrazem zejména na popis a zdůvodnění zásadních odlišností.

Odborná úroveň C - dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Odbornost předložené práce hodnotím dobře.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Formální a jazykovou úroveň hodnotím stupněm C. Za poněkud nepřehledné považuji např. dva koláčové grafy na str. 18. 
Při porovnání složek ceny u elektřiny a plynu by bylo vhodnější sladit barvy jednotlivých výsečí grafu tak, aby např. cena 
silové elektřiny barevně odpovídala komoditní ceně složky u plynu. Mírnou výtku mám také k řadě stránek práce, které 
jsou textem zaplněny z poloviny nebo i méně než z poloviny plochy stránky (např. str. 20). Podle mého názoru není 
nezbytně nutné uvádět kapitoly třetí úrovně samostatně na začátek nové stránky.

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře
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.

Citace jsou použity korektně u obrázků, tabulek a grafů. V samotném textu jsou citace používány méně často.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

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.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.

Otázky oponenta:

1) Ve své práci u popisu regulace trhu se zemním plynem v Rakousku na str. 24 zmiňujete tzv. certifikační 
postup provozovatelů přenosových soustav. Můžete vysvětlit k čemu je tento postup vhodný a zda je 
Rakousko jedinou z Vámi porovnávaných zemích, kde je tento postup použit?

2) Z jakého důvodu je normovaná spotřeba plynu v Moskvě pro spotřebitele využívající zemní plyn k vytápění
(7,6 m3/osobu) nižší než pro spotřebitele využívající plyn pouze k vaření (8,3 m3/osobu) viz tab. 6.3. na str. 
32 a obdobně tab. 6.4. na str. 33 ?
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