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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Táto bakalárska práca mapuje dopady liberalizácie trhu so zemným plynom v Českej republike 
a Európskej únii. Myslím si, že práca je dobre štruktúrovaná a poskytuje čitateľovi ucelený 
a komplexný obraz o danej problematike. Pavel Karas uvádza a diskutuje pomerne rozsiahle 
množstvo aspektov súvisiacich s charakteristikami trhu so zemným plynom. Autor začína úvodnou 
časťou, v ktorej popisuje všeobecné charakteristiky liberalizácie trhu so zemným plynom a jeho 
regulácie v Európskej únii. Nasleduje detailný opis mechanizmov, ktorými sa riadi tvorba cien 
zemného plynu. V poslednej empirickej časti práce autor pracuje s dátami z Českej republiky a testuje 
hypotézy v 2 oblastiach: vplyv liberalizácie na cenotvorbu a či sa ceny zemného plynu odvíjajú alebo 
neodvíjajú od cien ropných derivátov.  
 
Práca i jej závery sú podľa môjho názoru bakalárskej úrovni primerané, a to jednak rozsahom 
a jednak obsahovo. Pri analýze empirických dát autor používa vhodné kvantitatívne metódy a svoje 
zistenia následne zaujímavým spôsobom interpretuje. Autor demonštruje dobrú oboznámenosť 
s literatúrou v danej oblasti. Pri teoretickom popise liberalizácie trhu so zemným plynom tiež využíva 
a vhodne aplikuje koncepty z inštitucionálnej ekonómie (teória vertikálnej integrácie, teória 
transakčných nákladov). Domievam sa, že práca v plnej miere spĺňa hlavné požiadavky, ktoré sú 
kladené na bakalársku prácu.  
 
Na základe vyššie uvedených skutočností v prípade úspešnej obhajoby navrhujem hodnotiacej komisii 
ohodnotiť túto bakalársku prácu známkou „výborně“ (excellent, 1). 
 

 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points)            20 

Methods                      (max. 30 points)            25  

Contribution                 (max. 30 points)            20   

Manuscript Form         (max. 20 points)            20   

TOTAL POINTS         (max. 100 points)            85   

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4)             1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


