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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj spotřeby elektřiny 
Jméno autora: Ondřej Tichý  
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 mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cíle předkládané práce hodnotím jako mimořádně náročné, zejména pak třetí bod zadání, kterým je odhad budoucího 
vývoje spotřeby v ČR. Pro korektní zpracování práce je třeba identifikovat a pochopit mnohé souvislosti (regulatorní, 
ekonomické, technické…), jejichž souhrn významně převyšuje penzum znalostí studentů bakalářské etapy. 

 

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. 

První dva body zadání lze považovat za splněné, velmi problematický je však třetí bod zadání „Odhad budoucího vývoje 
spotřeby v České republice“ který rozsahově odpovídá pouze stranám 46-47, z čehož text zabírá pouze polovinu tohoto 
rozsahu. Dalším ne zcela šťastným momentem je situace, kdy student sám v práci konstatuje, že: „… jsem se rozhodl, že se 
zde v této práci nebudu věnovat přesné metodice a vlastnímu odhadu, ale zaměřím se zde na odhad, který je zpracovaný 
Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Státní energetické koncepce.“ Ve výsledku tak jako oponent postrádám 
klíčovou část celé práce a jsem nucen konstatovat, že třetí bod je splněn spíše po formální než obsahové stránce. 

 

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

Zvolený postup řešení (identifikace potenciálně zajímavých parametrů v odborné literatuře a jejich následná validace za 
pomoci korelační analýzy) považuji za správný. Jedinou výtku k postupu pak mám k chybějícímu testování nezávislosti 
jednotlivých proměnných, která bývá nedílnou součástí výpočtu korelačních koeficientů. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z pohledu oponenta má předkládaná práce dvě kvalitativně odlišné části. První, nadstandardně zpracovaná, část se věnuje 
rešerši odborné literatury, identifikaci potenciálně zajímavých parametrů a jejich statistického testování. Zde kromě 
drobné výše uvedené výtky, že postrádám testy nezávislosti, nemám žádných výhrad. Naopak oceňuji rozsah této části 
práce. Druhá, výrazně složitější ale bohužel méně zdařilá část, je pak vlastní práce s těmito výsledky. Student bohužel u 
většiny analýz pouze konstatuje, jak se dané veličiny chovají, nesnaží se však příliš hledat příčiny a případné provázání na 
další důvody, které daný vývoj mohou ovlivňovat. Na druhou stranu je však na tomto místě znovu nutné zopakovat, že toto 
velmi často přesahuje požadavky kladené na studenty bakalářské etapy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je na velmi dobré úrovni, rozsahově pak práce výrazně překračuje obvyklou délku bakalářské 
práce. Jedinou drobnou výtkou je tak nesoulad odkazování na obrázky a grafy v textu v úplném závěru práce, který 
pravděpodobně vznikl přidáním nových grafů a neaktualizací křížových odkazů v textu. 
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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. 
Jako oponent oceňuji jak rozsah, tak i kvalitu identifikovaných zdrojů a vlastní práci s nimi. Do budoucích prací 
bych však studentovi doporučil výraznější oddělení doslovných citací a vynechání celých názvů citovaných 
článků při využívání IEEE citační normy. 

 

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. 
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. 
 
Celkové hodnocení práce je ovlivněno zejména nedostatečným naplněním třetího bodu zadání (Odhad budoucího 
vývoje spotřeby v České republice) a absencí hlubšího komentáře a vlastního zamyšlení k dosaženým výsledkům.  
 

Z těchto důvodů hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
K práci mám následující otázky: 

1) Naznačte způsob, jakým byste postupoval při vlastním odhadu budoucí spotřeby elektřiny na území ČR. 
Jaké vstupy byste primárně zohlednil a proč? 

2) Prosím o vysvětlení a interpretaci Tabulky 2 ze strany 10. 
3) Na straně 28 uvádíte, že korelační koeficient mezi HDP a průměrným ročním příjmem je vysoký pro 

všechny 3 zkoumané země a dosahuje hodnot 0,9-0,99. Jaké je motivace/důvod využívat v práci obou 
těchto proměnných? 

4) Z jakého důvodu netestujete nezávislost proměnných? K čemu je tento test vhodný? 
 
 
 
 
 
Datum: 30.1.2020     Podpis: 


