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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se 

splnění všech zadaných úkolů.) 

Autorka si stanovila za cíl své diplomové práce zjištění, jak výrazný vliv má množství 

instalovaných obnovitelných zdrojů energie na cenu elektrické energie. Na základě podrobné 

analýzy situace na českém energetickém trhu je zřejmé, že tento cíl se pisatelce podařilo splnit 

výborně. 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Předložená závěrečná kvalifikační práce je členěna do čtyř základních kapitol. V prvé 

kapitole pisatelka rozebírá složky, z nichž se skládá cena elektrické energie. Dále zde 

specifikuje, kdo jsou účastníci trhu s elektřinou.  

V následující kapitole popisuje využívané obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

a charakterizuje hlavní zdroje energie v České republice.  

Poté přechází k definování a následnému rozboru faktorů, které cenu energie na 

energetickém trhu ovlivňují.  

Čtvrtá část práce se zaměřuje na shrnutí zjištěných faktů formou diskuze. 

Jak z předchozích slov vyplývá, práce dodržuje ustálenou strukturu kvalifikačních 

prací – lze v ní identifikovat část teoretickou, část tzv. praktickou, následuje diskuse a závěr 

se sebehodnocením výsledků práce. 

Jednotlivé části na sebe logicky navazují. I tohoto hlediska lze práci hodnotit jako 

zdařilou. 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Pisatelka se ve své kvalifikační práci věnuje tématu nejen důležitému, ale i velmi 

aktuálnímu. Problematika zdrojů energie začíná být v souvislosti s vyčerpáváním 

neobnovitelných zdrojů aktuální. Vzhledem k potřebě hledat zdroje jiné, tzv. obnovitelné, se 

samozřejmě naskýtá otázka, nakolik se jejich využití bude odrážet na výsledných cenách 

energií. 



Aby tedy naplnila cíl, jímž je zhodnocení vlivu množství instalovaných obnovitelných 

zdrojů energie na cenu elektrické energie, velmi pečlivě v části teoretické zachycuje, kdo je 

v České republice účastníkem trhu s energiemi, a dále pak, které energetické zdroje jsou v ČR 

využívány. 

V následné analytické části zvažuje, které položky se promítají do výsledné ceny 

elektrické energie.  

Obě části jsou zpracovány pečlivě a je zřejmé, že pisatelka chce postihnout co nejširší 

spektrum činitelů, které se podílí na jádru jejího zkoumání – tedy na konečné ceně. 

Je potěšující, že v diskusi si povšimla nejednoznačného vlivu příspěvku na podporu 

elektřiny z OZE. Pisatelka si totiž povšimla, že v současné době tvoří 15,1 % z celkové ceny 

za vyúčtování elektrické energie pro koncového uživatele a že nárůst příspěvku ve srovnání 

s rokem 2006 byl skutečně enormní. Přesto však neměl výrazný vliv na nárůst výroby 

elektřiny z OZE. Ukazuje se, že pouhá ekonomická pobídka nemusí v právně 

nejednoznačném prostředí vést k žádoucímu vývoji. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Z obsahového hlediska další připomínky k uvedené práci nemám. 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? (Mimo jiné 

zhodnoťte i původnost práce.) 

Zásadně nové poznatky práce nepřináší, ovšem prokazuje přiměřenou znalost tématu, 

schopnost kritického myšlení a dovednost analýzy zjištěných údajů. 

Práce se opírá o široký pramenný základ, jenž podroben kritickému pohledu a 

následně syntetizován do hodnocené kvalifikační práce. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? (Mimo jiné 

zhodnoťte, zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a 

všechny citované studijní materiály jsou v seznamu literatury.) 

Autorka pracovala s přiměřeně širokým zdrojem informací. Studijní prameny jsou 

především elektronického původu. Jak jsem při studiu práce zjistil, jedná se o informace 

aktuální, tudíž jejich výběr hodnotím pozitivně. 

Informace získané z uvedených pramenů jsou citovány jak s ohledem na citační 

zásady ISO 690, tak i s ohledem na očekávanou dovednost pracovat se zdroji informací. 



7. Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku i formální 

zpracování.) 

Z formálního hlediska je práce dobrou vizitkou svého autora, jelikož velmi dobře 

naplňuje požadavky stanovené v normě ČSN 01 6910:2014, Úprava písemností psaných 

strojem nebo zpracovaných textovými editory a dále pak ČSN ISO 7144:1997, Dokumentace 

– Formální úprava disertací a podobných dokumentů. 

Za drobný nedostatek považuji občas se vyskytující typografický nedostatek – 

jednoznakové předložky s následujícím slovem, které zůstaly osamoceny na konci řádků. 

Z jazykového hlediska mám drobnou výtku k občasně se vyskytujícímu syntaktickému 

nedostatku: k chybám v psaní interpunkce – zejména pak v hypotaktických souvětích 

(s vloženými podřadnými větami). 

8. Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. 

jsou již využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

Z uvedené kvalifikační práce doporučuji zdůraznit analytickou část. Zde se pisatelce 

podařilo poukázat na přetrvávající problém, totiž že absence jednoznačných právních 

mantinelů v kombinaci se státní energetickou koncepcí, která podléhá tlakům lobbujících 

zájmových skupin, vede k situaci, kdy nemalé finanční prostředky nepřinášejí žádoucí efekt, 

tedy nárůst podílu OZE na produkci elektrické energie. 

 9. Celkové hodnocení práce. (Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo 

nedoporučujete k obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, 

dobře, nevyhovující). 

Práci doporučuji k obhajobě. Na základě rozboru práce navrhuji hodnocení výborně. 


