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Autorka zvolila aktuální téma, v teorii i praxi aktuálně se vyvíjející. Existuje poměrně 
rozsáhlý potenciál zdrojů a publikací na toto téma, nikoliv však „učebnicově“ etablovaný 
standard, který by umožňoval pohodlné citování bez nutnosti analýzy a komparace s jinými 
zdroji a názory. Samotný trh s elektřinou v EU a ve světě po první etapě tzv. liberalizace 
vykazuje značné odchylky od hypotetického modelu a politicko ekonomickým předpokladům, 
které stály na začátku liberalizace. Dalšími významnými vlivy jsou strategický význam 
odvětví, nově politicky vyvolané požadavky na stabilitu a bezpečnost a specifikum 
neskladovatelného produktu. Zdůrazněme především, že v rámci EU jde o hypoteticky 
jednotný trh, ve skutečnosti však obsahující velmi heterogenní modely jednotlivých členských 
zemí a významné bariéry konkurenci, např. ekonomického i technického charakteru, např. 
přeshraniční profily a regionálně odlišné deficitní charakteristiky. Jednou z výrazných zemí 
prosazující svůj model trhu i v rozporu s ekonomickou politikou EU a EK je dlouhodobě 
Francie. Aktuálnost tématu je zvýrazněna i faktem, že dosavadní průběh liberalizace vedl 
spíše k preferenci krátkodobých cílů a k posílení koncentrace. Výsledkem je, že převážně 
přebytkový trh EU se stává spíše deficitním ve střednědobém horizontu.

Bakalářská práce je logicky členěna, obsahuje nezbytný teoretický úvod, následovaný 
vlastním jádrem práce v kapitolách III-V1I. Téma i nutnost rozboru evropských direktiv a 
jejich transpozic vede k nutnosti rozsáhlejších verbálních kapitol. Oceňuji využití existujících 
zdrojů, včetně u prací vznikajících v IES FSV UK nepříliš obvyklých frankofonních zdrojů. 
Rozsáhle jsou využita dostupná data, tabulky, grafy, přílohy, relevantní citace. Vlastní přínos 
autorky je patrný ve zpracování dostupných informací a dat, kritických komentářích a 
komparaci vybraných dvou zemí, České republiky a Francie. Autorka neopakuje pouze již 
poněkud vyprázdněné argumentace EK kolem evropské energetické direktivy a jejích 
implementací, nýbrž poukazuje i na fakt, že zamýšlená liberalizace, která měla vést 
k efektivnímu konkurenčnímu trh u je  deformována a proklamované cíle neplní.

V některých částech je analýza a argumentace poněkud nekonzistentní, rovněž interpretace a 
aplikace některých částí teorie regulace považuji za diskutabilní, např. v pasážích týkajících 
se přirozeného monopolu. Zřejmě dostupnost dat omezila i vypovídací schopnost některých 
grafů, např. distribuce změn u oprávněných zákazníků v kapitole VI. Optimalizace a přesnější 
redakce by byly přínosem. Zřejmě se částečně projevila časová nouze při dokončování práce. 
Kapitola Závěr je poněkud obecná, výraznější zaměření na představení konkrétních závěrů 
vyplývajících z práce by bylo přínosem.

Přes některé uvedené výhrady bakalářská práce Simony Riemlové představuje solidní text, 
vyhověla požadavkům na ni kladeným obsahem, rozsahem i zpracováním. Autorka 
postupovala při jejím vypracování samostatně. Navrhuji hodnotit velmi dobře. 1
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