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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Diplomová práce splňuje zadání, náročnost práce odpovídá požadavkům kladeným na DP.

2. Aktivita studenta během řešení.
Diplomant během řešení pracoval samostatně a aktivně. Své řešení nepravidelně konzultoval, na
konzultace byl připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl konzultován.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Diplomová práce je zaměřena na obchod s přeshraničními přenosovými kapacitami. Diplomant v
první části popisuji vývoj liberalizace trhu s elektřinou od začátku až současnosti včetně platné
legislativy v Evropské unii a České republice. V druhé části se zaměřil na popis různých aukcí s
výpočtem kapacity přeshraničního profilu, definoval podpůrné služby a obchodovánís elektrickou
energií. V třetí části analyzuje ceny na trhu s přeshraničními přenosovými kapacitami v měsíčních a
ročních aukcích. V závěrečné části se zabývá budoucím vývojem aukcí s přeshraniční přenosovou
kapacitou a uvádí další možné ovlivňující faktory i rizika vyplývající z obchodování s elektrickou
energií. Dále jsou popisovány komodity, které výrazně ovlivňují růst cen elektrické energie.
Práce je především zaměřena na teoretickou problematiku tématu, praktické shrnutí poznatků mohlo
být důkladnější. Z hlediska formálního zpracování je diplomová práce zpracována přehledně a
srozumitelně. Rozsah odpovídá zadání, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V textu se
vyskytují drobné gramatické chyby a předlepy. Celková úprava a grafické provedení je na dobré
úrovni.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jedná se o práci kompilačního charakteru, nové poznatky nepřináší. Z teoretické části práce mohou
čerpat vědomosti začínající obchodníci s elektřinou, jinak praktické využití výsledků práce bude
minimální.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly vhodně zvoleny. Ne všechny převzaté části jsou řádně odlišeny od vlastních
výsledků a úvah.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na DP a proto ji doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
Objasněte, jaké druhy regulace ke stabilizaci sítě se používají.
Upřesněte, jakým způsobem bude možno využit inteligentních sítí (Smart grid) ke stabilizaci
elektrické sítě.
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