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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studenta:  Bc. Jaroslav ŠIMRAL 

Téma diplomové práce:  Optimalizace nákladů provozovaných tepelných zdrojů CZT 

v Mostě, zaměřených na dodávku a spotřebu elektrické 

energie 

Studijní obor:    Komerční inženýrství v oblasti surovin 

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

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení spotřeby elektrické energie výměníkových stanic 

na Mostecku a navrhnout možnosti případných úsporných opatření.  

První část diplomové práce obsahuje stručnou charakteristiku podnikatelských subjektů na 

Mostecku působících v oblasti tepelného energetického průmyslu. Stěžejními kapitolami 

práce jsou kapitola třetí, čtvrtá a pátá. 

Třetí kapitola, teoretického rázu, obsahuje základní pojmy spojené s oblastí elektrické 

energie, jako např. složení fakturované ceny, tarify a sazby, výroba elektrické energie.  

Na základě zhodnocení současné spotřeby elektrické energie výměníkových stanic student 

v páté kapitole navrhnul čtyři možná opatření vedoucí k ekonomickým úsporám. 

Diplomová práce je vhodně doplněna výkladovým slovníkem a 8 přílohami. 

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

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student ke zpracování diplomové práce přistupoval iniciativně a zodpovědně, pravidelně 

konzultoval zpracování diplomové práce s vedoucí diplomové práce. Student svým 

přístupem a zpracováním diplomové práce prokázal schopnost samostatně řešit zadaný 

problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce nebyly v diplomové práci shledány nedostatky. 

V rámci obhajoby diplomové práce student odpoví na následující dotazy: 

 Máte jako běžný spotřebitel zkušenosti s akciovou společností České energetické 

centrum a.s., které nepoužívá zrovna čestné obchodní praktiky při získávání 

zákazníků? Popř. máte zkušenosti s jinou podobnou společností? 

 Domníváte se, že některé z Vámi navrhovaných opatření bude realizováno v praxi? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly shledány žádné nedostatky. Práce splňuje veškeré formální 

náležitosti. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodným podkladovým materiálem pro studenty, kteří se potřebují 

s danou problematikou seznámit a také pro majitele provozovaných tepelných zdrojů.  

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou  

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 17. května 2013 


