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POSUDEK VEDOUCÍHO  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza aktuální situace v podporách OZE v Evropě 
Jméno autora: Patrik Šimůnek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: Ing. Michaela Makešová 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání považuji za nadprůměrně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Téma práce bylo splněno nad očekávání výborně, nad rámec zadání.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student byl zcela samostatný, sám navrhl rozšíření práce na případovou studii, dohledal si zdroje a externí spolupráci. 
Samostatně vyhledával a zpracovával zdroje a nad rámec zadání zjišťoval přístup distribučních společností k instalacím FVE.  
 
Systematický přístup a kvalita zpracování přesahuje standardy bakalářských prací.   

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Bakalářská práce svým obsahem a rozsahem naplňuje požadavky diplomové práce. Granulace dat, které si student sám 
zajistil, odhad jednotlivých parametrů modelu  a kvalita zpracování je při práci této úrovně neobvykle vysoká.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Bakalářská práce je na vysoké úrovni s minimem překlepů a chyb, snad někdy s příliš přímými tvrzeními bez další diskuze.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student sám pro první část práce (přehled podpor OZE v EU) i pro další části vyhledal řadu zdrojů, následně je řádně 
ocitoval dle citačních norem.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student přistoupil k mírně nadprůměrně složitému zadání velmi zodpovědně a precizně. 

První část týkající se přehledu podpor OZE v jednotlivých zemích v EU, což měl být hlavní výstup práce, zpracoval 
velmi poctivě a detailně, tento materiál může sloužit jako podklad k dalším analýzám.  

Následně sám navrhl analýzu dopadu podpor FVE v České republice na základě případové studie FVE pomocí 
virtuální baterie, samostatně si vyhledal externí spolupráci a potřebná data. Pro skutečný reálný ekonomický 
model provozu bylo třeba namodelovat co nejreálnější výrobu elektřiny a spotřebu objektu, oboje s detailní 
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granularitou, výjimečnou pro rozsah bakalářské práce. K oběma vstupům přistoupil student velmi poctivě a 
v závěrečné kapitole neopomenul diskuzi nad jednotlivými vstupy. 

Student po celou dobu spolupracoval velmi ochotně, sám si aktivně vyhledával další konzultace a výsledky 
prezentoval průběžně.  

Virtuální baterie a komunitní energetika jsou nyní novými a atraktivními tématy. Vzhledem ke kvalitě zpracování 
výsledků lze práci doporučit nejen k praktickému využití, ale i k publikaci v odborném časopise.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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