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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace zdrojů elektrické energie v obchodní společnosti 
Jméno autora: Bc. Jan Hájek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing., Mgr. Tomáš Chadim 
Pracoviště oponenta práce: ČEZ ESCO, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Složitost úkolu stanoveného v rámci práce v kontextu pojetí diplomantem považuji za mírně nadprůměrnou. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce i diplomanta oponent považuje za nadstandardní v kontextu požadavků studijního oboru. 

 

Dosažené výsledky, jejich přínos a možnost praktického využití A - výborně 
 
Dosažené výsledky odpovídají zvolenému postupu a míře podrobnosti, se kterou byla diplomová práce zpracována. 
Přínosy a možnost praktického využití je značná, jelikož diplomant pracoval s reálnými daty a nástroji a v produktové 
oblasti, která bude mít v kontextu vývoje energetikyvýznamný růstový potenciál. 

 

Přístup diplomanta k zadanému úkolu A - výborně 
 
Z obsahu a rozsahu diplomové práce je patrné, že diplomant přistoupil k zadanému úkolu odpovědně, inovativně a 
s odpovídající důsledností. S pokyny pro vypracování se vypořádal následovně: 
1) Identifikujte a popište používané metody návrhu a optimalizace využívání decentrálních zdrojů energie v místech 
spotřeby 
Metody návrhu a optimalizace využívání decentrálních zdrojů energie v místech spotřeby jsou z pohledu oponenta 
v diplomové práci řešeny dostatečně. Jediné, co by stálo za širší rozpracování je využití rozhodovacích stromů, ale 
vzhledem ke jejich jednoduchosti to oponent nevnímá jako významné pochybení. 
2) Popište a zhodnoťte dostupné decentrální zdroje elektrické energie vhodné pro podmínky ČR 
Decentrální zdroje vhodné pro podmínky v ČR jsou v kontextu zadání a rozsahu diplomové práce řešeny dostatečně. 
3) Charakterizujte vybranou modelovou společnost a proveďte analýzu jejího spotřebního diagramu 
Modelová společnost i analýza jsou z pohledu oponenta řešeny dostatečně. Pro oponenta bylo i pozitivním překvapením 
technický/provozní detail na straně spotřeby, se kterým byla analýza zpracována. 
4) Proveďte návrh a optimalizaci decentrálního zdroje pro vybranou společnost 
Návrh i optimalizace decentrální zdroje je v práci řešen/řešena v kontextu rozsahu a zadání odpovídajícím způsobem a to 
včetně podrobných citlivostních analýz. 
 

 

 

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

Obecný přístup diplomanta lze označit za správný. 
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Jak práce odpovídá normalizačním, případně provozním a bezpečnostním 
předpisům 

A - výborně 

 
Souvisejícím normovým/legislativním aspektům je v práci věnována dostatečná pozornost a z toho důvodu lze 
konstatovat, že práce odpovídá. 

 
 

Formální náležitosti, vnější úprava, vzhled a přehlednost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po jazykové a grafické stránce nelze práci nic zásadního vytknout. Práce je bez významných gramatických a typografických 
chyb a je dobře zvládnuta i po stylistické stránce. Vyskytující se překlepy/nedostatky (zejména v první třetině práce) nemají 
vliv na kvalitu práce a význam, či srozumitelnost textu. 

 

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. 
Diplomant důsledně v průběhu celé práce uváděl zdroje, ze kterých čerpal. Množství využitých zdrojů překonalo očekávání 
oponenta a potvrzuje nadprůměrný přístup zpracovatele diplomové práce. Modelový projekt, jehož data k práci v práci 
využil, zpracoval tak, že plně využil dostupná data, aniž by se dopustil uveřejnění obchodních informací, či snížil jejich 
vypovídací hodnotu. K diplomové práci diplomant využil české i zahraniční informační zdroje. 

 

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. 
Diplomant velmi svědomitě přistoupil k tématu optimalizace decentrálních zdrojů elektrické energie v obchodní 
společnosti. V rámci diplomové práce velmi podrobně analyzoval související aspekty, jako je legislativa, technická omezení 
jednotlivých decentrálních zdrojů, provozní detaily modelové spotřeby apod. Diplomant dle názoru oponenta velmi dobře 
využil znalosti získané při studiu a to jak v oblasti technické, legislativní, tak ekonomické. Oponent velmi pozitivně hodnotí 
přístup diplomanta v oblasti práce se zdroji a to  jak textovými, tak výrobci/dodavateli technologií a též práci s modelovým 
projektem. 

 
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. 
 
K práci mám následující otázky: 
 

1) Na straně 32 diplomové práce uvádíte, že metody operačního výzkumu jsou vhodné pro situace bez 
technických neurčitostí a metody systémového inženýrství naopak na situace s technickými neurčitostmi. 
Mohl byste uvést příklady příklady aplikace obou metod v reálné praxi? 

2) V jaké fázi přípravy/optimalizace decentrálního energetického zdroje byste využil metodu rozhodovacího 
stromu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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