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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání metod regulace ve vodárenství a v energetice 
Jméno autora: Bc. Valeria Shiliaeva 
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 středně náročné na získání dat. Náročnější na nastudování metod regulace v zahraničí 

 
 

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. 

Zadání bylo splněno. Práce obsahuje popis různých modelů provozování vodárenských společností v ČR. V 
souladu se zadáním porovnává metody regulace vodárenství v ČR a ve vybraných zemích. Rozbory hospodaření 
vodárenských firem jsou zpracovány pro jeden vybraný rok. 

 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Studentka pracovala podle pokynů vedoucího, pravidelně konzultovala. Samostatnost se ale ve vlastních 
analýzách ani výpočtech příliš neprojevila. Text svědčí sice o pochopení principů regulace a konkrétních 
metodik, nicméně vlastní analýzy např. výsledků hospodaření jsou stručné. 

 
 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka pracovala s veřejnými daty ze zdrojů, zveřejňovanými firmami v oboru. V potřebné míře se seznámila 
s legislativou. Prostudovala i některé studie a zprávy sdružení s metodami regulace. Úroveň zpracování bych 
charakterizoval jako průměrnou. 

 
 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je na dobré úrovni. Práce je doplněna potřebnými tabulkovými a grafickými přílohami.  
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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. 
Grafy a tabulky v textu práce jsou převážně převzaty a citovány z prostudované literatury. Výpočty ukazatelů 
rentability jsou vlastní práce diplomantky. 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 prokázaly mj., že ziskovost hodnocených firem v podstatě nezávisí na modelu provozování a formě 
vlastnictví.  Ziskovost je hodnocena z údajů jediného roku, což není zcela reprezentativní. Rozdíly v ziskovosti jsou pouze 
komentovány. Porovnání metod ekonomické regulace ukázalo nejen rozdíly v psaných metodikách, ale i v jejich praktické 
aplikaci. Tyto rozdíly existují i přesto, že odvětví distribuce elektřiny a vodárenství je co do postavení firme dost podobné. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce splňuje zadání. Diplomantka prokázala schopnost nastudovat a porovnat metodiky regulace.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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