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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj cen elektřiny v ČR a v zahraničí 
Jméno autora: Bc. Michal Koráb 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání náročné na získání dat pro analýzy. Metody zpracování jsou standardní statistické analýzy. 

 
 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Zadání bylo splněno provedením analýz vývoje cen elektřiny pro vybrané skupiny konečných zákazníků 
(domácnosti). Práce obsahuje porovnání vývoje cen elektřiny v čase pro vybrané země EU. V práci diplomant 
analyzoval vazby mezi palivovým mixem v energetice jednotlivých zemích a úrovní cen elektřiny. Závěry práce 
dávají částečnou odpověď na otázku souvislostí energetické koncepce a úrovní cen elektřiny. Práce dává jistou 
odpověď i na otázky rozdílů ve struktuře cen pro konečné zákazníky ve vybraných zemích EU.  

 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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. 
Student pracoval převážně samostatně, konzultace se omezily na základní směřování práce. Závěrečnou podobu 
práce jsem již jako vedoucí ovlivnit nedokázal.   

 
 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student pracoval převážně s primárními daty Eurostatu a dalších zdrojů. Méně se dařilo využívat odborných 
článků z literatury na obdobné téma, kde mohl konfrontovat závěry vlastních porovnání cen s jinými publikacemi. 
Práce obsahuje značné množství textu, který jen popisuje postup liberalizace trhu s elektřinou v Evropě, aniž by 
bylo zjevné, jak byla tato část práce byla využita pro vlastní analýzy a porovnání cen. Naopak kladně hodnotím 
text v kap. 4.1., který hodnotí strukturu tarifů v některých zemích i v ČR. Přebírání pojmů z literatury zde ale vede 
k nepřesnostem (viz např. popis struktury nákladů provozovatelů sítě na str. 29). 
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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 práce je průměrná. Práce je doplněna potřebnými tabulkovými a grafickými přílohami.  

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
V práci je využito zejména statistických primárních dat, která student využil při analýzách a porovnáních. Použité 
zdroje jsou patřičně citovány.   
  

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. 
Závěry práce nejsou nijak převratné, v převážné míře popisují a komentují strukturu a vývoj cen ve zkoumaném sektoru. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce splňuje zadání, ale míra podrobnosti provedených analýz i formulace závěrů zůstává na jednoduché úrovni.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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