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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studentky:  Martin BOROVSKÝ 

Téma bakalářské práce:  Vliv ceny zemního plynu, elektrické energie a emisních 

povolenek CO2 na možnost provozu paroplynové elektrárny 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do pěti kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Cílem bakalářské práce bylo vytipovat a zhodnotit vývoj cen elektrické energie, zemního 

plynu a emisních povolenek CO2, a zhodnotit vliv těchto cen na provozování paroplynové 

elektrárny. 

Pro naplnění uvedeného cíle student v první části práce charakterizoval paroplynovou 

elektrárnu. Nosnými kapitolami bakalářské práce je třetí a čtvrtá kapitola. Třetí kapitola 

práce obsahuje popis způsobu obchodování s povolenkami CO2 a vývoj jejich cen. Dále 

kapitola obsahuje charakteristiku zemního plynu a vývoj jeho cen a také vývoj cen 

elektrické energie. Při sledování vývoje cen jmenovaných komodit se student vždy 

zaměřil na období 2010 – 2014. Ve čtvrté kapitole student propočítal vliv ceny uvedených 

komodit na provozování paroplynové elektrárny a výsledná zjištění shrnul do závěrečné 

kapitoly. 

Bakalářská práce je zpracována přehledně, má logickou strukturu a návaznost.  

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  

3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byl v bakalářské práci shledán následující nedostatek, který ale 

výrazně nesnižuje celkovou úroveň bakalářské práce. 

 Seznam zkratek je neúplný, chybí vysvětlení zkratek uvedených v obrázku 9. 
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4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student pravidelně konzultoval zpracování bakalářské práce. Student svým přístupem a 

zpracováním bakalářské práce prokázal schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly v bakalářské práci shledány následující nedostatky, které ale 

výrazně nesnižují úroveň práce: 

 nesprávné psaní čísel a jednotek k nim se vztahujících na konci řádku (viz str. 5); 

 nejednotné písmo v grafech; 

 vzorce na straně 18 a 19 nejsou očíslovány. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Bakalářská práce je vhodným podkladovým materiálem pro vedení společnosti, ale také 

pro studenty, kteří se s danou problematickou potřebují seznámit.  

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou „výborně“. 
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