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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 
Oponent práce: Michaela Valentová, MSc., PhD. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT FEL, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá standardům náročnosti pro úroveň bakalářské práce. 

 

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. 

Předložená práce se plně vypořádává se všemi body zadání.  
 

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

Úvodní část práce – přehled podpor OZE v Evropě je zpracován formou desk research, s využitím kombinace primárních a 
druhotných zdrojů literatury. Výčet je podrobný, přehledný a dobře zpracovaný. Práce dále porovnává tři země 
s podobným systémem podpory OZE. V „praktické“ části pak práce počítá ekonomickou efektivnost několika variant 
instalací FVE na administrativní budově. Hlavní metodou porovnání je výpočet NPV. K samotnému výpočtu mám však jisté 
výhrady – viz dále. 
Zároveň není zcela jasná návaznost jednotlivých částí práce, zejména části o podporách v EU a konkrétně ČR, SR a 
Španělsku a propojení na případovou studii, která pak už počítá jen vliv podpory FVE v ČR. Očekávala bych podobný (byť 
asi méně detailní) výpočet i pro obdobný případ v daných zemích. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
První část práce (přehled podpor OZE v zemích EU a podrobněji v ČR, SR a Španělsku) je dobře zpracovaná a vhodně 
kombinuje zejména primární zdroje (NECP, zprávy Komise, atd.). Je škoda, že autor neaktualizoval zejména „českou“ část o 
finální verzi NECP. Některé závěry se tím mění (např. na str. 5).  
Výhrady mám k praktické části práce. Pominu-li její návaznost na úvodní části (viz výše), není mi zejména jasný postup 
výpočtu NPV u jednotlivých variant.  
V přiloženém excelu se u výpočtu příjmu a výdajů objevují také připočtené odpisy. Ačkoli výpočet cash-flow umožňuje i 
přepočet pomocí zisku a odpisů, v podobě uváděné autorem se zdá být postup nesprávný.  
Zároveň pak autor v závěrech uvádí, že vypočtené záporné NPV znamená, že se projekt vyplatí (např. str. 66). Domnívám 
se, že je závěr tak, jak je uveden v práci, zavádějící. Při velmi podrobném čtení je vidět, že autor tuto variantu srovnává se 
stavem bez FVE či současným stavem (FVE 21 kW). Toto však není z práce příliš zřejmé a pro čtenáře tedy matoucí. 
Podobně ne zcela šťastně je zvolená definice peněžních toků na straně 66. Autor, zdá se, porovnává „výdaje na zajištění 
funkčnosti FVE“ a v“ýnosy vzniklé realizací“ FVE (str. 70). Ačkoli samozřejmě v mnoha případech budou např. výnosy a 
příjmy totožné, je toto srovnání tak, jak je uvedeno v práci, poněkud zavádějící.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Formální úroveň práce je na dobré úrovni. V závěrečných částech je práce méně přehledná. Jazykový projev je dobrý, jen 
relativně minoritně se objevují hrubky (zejména shoda podmětu s přísudkem) a překlepy. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Zdroje informací odpovídají zvolenému tématu. Výroky a další jsou správně referencovány. U vybraných referencí chybí 
autoři (jen název díla), což není v souladu s citačními zvyklostmi daného stylu. Citace jsou uváděny formou poznámek pod 
čarou (což je zcela v pořádku), chybí však seznam použité literatury v závěru práce. 

 

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. 
Práce má konkrétní uplatnění jednak v podobě přehledové tabulky podpor OZE v EU a také jako podpora rozhodování pro 
vybranou případovou studii (město). 

 

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  D - uspokojivě. 

 
Práce shrnuje způsoby podpor OZE v jednotlivých zemích EU, zaměřuje se na analýzu podpor ve třech vybraných 
zemích a počítá ekonomickou efektivnosti FVE na vybraném konkrétním případě administrativní budovy v ČR. 
Není tedy zcela jasné, jaký je hlavní cíl práce. Jednotlivé části nejsou provázané a práce tak působí poněkud 
nekoherentně. (Zejména není jasné, proč je uváděna detailní analýza podpor ve třech zemích, když toto pak není 
nijak zohledněno v případové studii?) 
Když odhlédneme od tohoto nedostatku, jsou zejména úvodní části práce zpracovány na velmi vysoké úrovni. 
Druhá, praktická část je také velmi podrobná, ale působí nepřehledně. Není jasné, které varianty autor v dané fázi 
či podkapitole hodnotí. Zároveň se jen v zásadě implicitně dozvídáme, že autor zvolené varianty porovnává se 
stavem bez FVE. Tomu pak odpovídají i závěry práce, které jsou pro čtenáře přinejmenším matoucí. V práci chybí 
seznam literatury (ačkoli citace jsou uvedeny formou poznámek pod čarou). 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Prosím, popište detailněji, jak jste počítal příjmy a výdaje u jednotlivých variant (xls). 
2) Prosím komentujte tvrzení, že při záporném NPV se projekt vyplatí (str. 66, resp. str. 74 a obr. 20). 
3) Tabulka 17 uvádí, že se jedná o úsporu za první rok FVE. V textu je však uvedeno, že se jedná o úsporu za 

celou dobu životnosti projektu. Prosím vysvětlete. 
4) Komentujte prosím své tvrzení, že „obnovitelné zdroje elektrické energie nejsou momentálně v roce 2020 

konkurenceschopné neobnovitelným zdrojům“. Je tomu tak všude a pro všechny OZE? Je tomu tak i při 
započítání dopadů na životní prostředí, financovatelnost fosilních zdrojů, apod.? Jak do tohoto tvrzení 
zapadají výsledky vašeho výzkumu? (str. 1) 

5) Proč je program Nová Zelená úsporám speciálně vyčleněn jako zvláštní forma podpora mezi ostatními 
(obecnými) nástroji? (str. 17 a 37) 
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