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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Důsledky bezprecedenční podpory výroby elektrické energie z fotovoltaických článků v České 
republice je aktuální, ba žhavé téma několika posledních let a měsíců nejen v odborné ekonomické 
obci, ale také středem pozornosti laické veřejnosti, politiky a exekutivních rozhodnutí podnikatelské 
sféry a vlády. Téma ještě zdaleka není dořešno (viz např. hrozba extrémních arbitráží). Autor tedy 
zvolil plně aktuální téma s ambicí přistoupit k němu ideologicky neutrálně, ekonomickou analýzou 
kvalitativní a kvantitativní. Během práce správně dospěl k názoru, že je neoddělitelný pohled na 
komplex obnovitelných zdrojů od uzší problematiky fotovoltaiky, které je vyjádřena v názvu práce. Je 
tedy poskytnut pohled na obnovitelné zdroje v celém portfoliu, i když je zřejmé, že fotovoltaika 
představuje fenomén per se.

Autor v prvních kapitolách poskytuje úvod do problematiky nezbytný k pochopení specifik 
předurčujících analýzu. N ejedná se pochopitelně a národní český problém a evropský regulační 
rámec, jeho vývoj a transpozice do národní legislativy je správně uvedena, neboť je klíčovým vlivem 
na celé subodvětví. Komparace s některými jinými členskými státy EU charakteristickými dynamickým 
vývojem dává možnost kritického pohledu na český trh a vývoj. Vlastním jádrem práce je kapitola 7 
obsahující vlastní modelový přístup a výpočty autora. Závěr uvádí shrnutí podstatných výsledků práce 
s vyjádřením autorova názoru. 

Oceňuji kvalifikovanou schopnost odborných úvah . Při zpracování tohoto relativně nového a 
v literatuře ještě nestandardiízovaného tématu s často si protiřečími si názory, informacemi a daty 
musel autor projevit orientaci a schopnost verifikace a vlastních úvah, i kvantifikovaných a 
formalizovaných. Nejde o mechanické přejímání již existujících metod, dat a segmentů, nýbrž o vlastní 
přínos.
  
Práce má přes svůj rozsah logickou a přehlednou strukturu, zároveň neobsahuje zbytečný text 
samoúčelně práci nafukující. Je shromážděno a využito velké množství zdrojů, konzultací a literatury, 
zcela relevantních. Některé z nich přitom nepatří ke snadno získatelným, rešerše je zásluhou 
osobního úsilí autora. Práce splňuje všechna formální kriteria na bakalářskou práci kladená.
Autor přistupoval k práci velmi zodpovědně a samostatně, s osobním zaujetím a neobvyklou 
iniciativou vyhledávat, získávat a kvalifikovaně využít zdroje a data. Projevil schopnost výborného 
zvládnutí problematiky. Kvalitu výsledku vysoce hodnotím. Jedním z dokladů intenzivního úsilí autora 
je i rozsah práce (včetně příloh, tvořených z velké části vlastními výpočty autora) vysoce přesahující 
standard bakalářské práce. Může sloužit jako cenný zdroj k dalšímu využití a posklytuje i možnosti 
případného dalšího rozpracování.

Práci navrhuji hodnotit výborně – 1 a doporučuji k ocenění pochvalou děkana.
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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


	GRADE                          1 – 2 – 3 – 4



