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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  (BAKALÁŘSKÉ) PRÁCE
Téma diplomové (bakalářské) práce :  
Obchod s přeshraničními přenosovými kapacitami
     
Jméno a příjmení studenta (-ky) : Bc. Milan Dočkal
     

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Splnění požadavků zadání.
Předložená diplomová práce svým obsahem odpovídá zadání. Doporučil bych pouze 
doplnění zhodnocení samotného obchodu s přeshraničními přenosovými kapacitami 
a jeho významu pro obchodníka s elektřinou.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Jednotlivé kapitoly jsou řazeny v logickém pořadí. Dle mého názoru je v práci 
nadbytečná kapitola č. 2.8., protože pojednává velmi povrchně o obchodu s 
elektřinou obecně (tedy nepojednává o obchodu s přeshraničními kapacitami)           
a kapitola 4.1. kde není z logiky ani textu patrno propojení na problematiku práce.
Naopak mi chybí kapitola s vlastním názorem na význam a způsob obchodu s 
přeshraničními kapacitami obchodníka s elektřinou a výhodnost jednotlivých 
aukčních způsobů z pohledu tohoto obchodníka s elektřinou. 

V práci se vyskytují některé pravopisné chyby (například v kap. 1.2.) a velký počet 
obrázků čerpaných z jednotlivých materiálů, které nejsou přeloženy do češtiny!

Student svou prací teoreticky popsal problematiku obchodu s přeshraničními 
přenosovými kapacitami a návaznosti na další problematiku, která tento obchod 
ovlivňuje.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Předložená práce dle mého názoru nemůže prezentovat jednoznačné výsledky 
vzhledem k tomu, že se zaměřuje především na teoretickou problematiku tématu.



4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je především prací kompilačního charakteru a určitě by prospěla kapitola 
zaměřená na praktické využití poznatků a větší rozšíření o vlastní názory.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Pro práci byly velmi dobře vybrány studijní prameny a jejich vztah k zadání a tématu 
práce je neoddiskutovatelný! Převzaté prvky jsou odlišeny, ačkoli tomu není u všech 
prvků a výskytů.

6. Otázky k obhajobě.
V rámci obhajoby by měl student zodpovědět následující otázky:
1. V kapitole 1.2.1 je uvedeno, že forma jednoho kupujícího (SB) je formou kde 

jediný nakupuje a dále prodává zákazníkům. Koho student v této definici myslí 
jako zákazníka?

2. V kapitole 2.6 student uvádí v mechanismu obchodování bezpečnostní rezervu 
kvůli OZE. Je opravdu myšleno, že bezpečnostní rezerva je jen  kvůli OZE? K vůli 
jakých případů ještě musí být?

3. Vzorec (8) není platný ve všech případech. Je možno ve kterých platí a ve kterých 
tomu tak není?

4. Jaký je názor studenta na vývoj cen výsledků ročních aukcí v jednotlivých letech?

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená práce i přes některé 
výhrady vystihuje téma práce.

8. Hodnocení závěrečné práce.
velmi dobře
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