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 Slovní hodnocení: 

Dle pokynů uvedených v zadání diplomové práce se jedná o velmi obsáhlé téma, které studentka zpracovala 
v dostatečném rozsahu. V úvodní části studentka detailně popisuje fungování liberalizovaného trhu s elektřinou, 
pozici všech účastníků trhu a legislativní rámec. Druhá část práce je zaměřena na cenotvorbu jak silové elektřiny, 
tak elektřiny pro koncové zákazníky. Obsahuje rovněž srovnání ceny elektřiny s jinými energetickými komoditami, 
analýzu spotřeby elektrické energie a analýzu dosavadního vývoje cen elektřiny pro koncové zákazníky. 
V nejobsáhlejší třetí části studentka samostatně provádí případovou studii změny dodavatele elektrické energie. 
 
V práci studentka čerpá z množství zdrojů o fungování trhu s elektřinou, skladbě cen elektřiny, energetické 
legislativě, energetických statistik a dalších. Předložená práce po jazykové nevykazuje žádné formální nedostatky. 
Mírné nedostatky lze najít v grafickém zpracování některých obrázků. Výsledky práce mohou být využity koncovými 
spotřebiteli, především na úrovni nízkého napětí. Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
 

 Otázky k obhajobě: 
strana 33: Je zde použita zkratka „OKO“ pro krátkodobý trh z elektřinou. Je to obvyklá zkratka? 
 
strana 46: Ve druhém odstavci je uvedeno: „... pokrývá náklady společnosti ČEZ, a.s.“. Jedná se skutečně o tuto 
společnost? 
 
strana 50: Výše příspěvku na provoz OZE od koncových zákazníků je v současnosti omezena a zbytek je hrazen 
ze státního rozpočtu. Jak by se v meziročním srovnání v tabulce 5-3 projevilo zahrnutí poplatku, který by pokryl 
náklady na OZE v jejich plné výši? 
 
strana 82: V posledním odstavci je uvedeno, že spotřeba 30 000 kWh řadí tento odběr do skupiny C03d, ovšem 
podle tabulky 6-36 je pro tento odběr stále výhodné mít sazbu C02d. Při jaké roční spotřebě je tarif C03d 
výhodnější než C02d? 
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