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Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce je psaná jasně a srozumitelně, řazení kapitol je logické a přispívá k přehlednosti práce.
V práci jsou vhodně zařazeny obrázky, tabulky a grafy. Ocenit lze poměrně fundovaný přístup
zejména k technickým aspektům problematiky (viz první a druhá kapitola) a řadu užitečných
a zajímavých informací týkajících se konkrétního podniku (Elektrárna Opatovice, viz třetí
kapitola).
V rámci čtvrté kapitoly lze ocenit aplikaci Boxovy-Jenkinsonovy metodologie na modelování
časové řady ceny silové elektřiny, která je jedním z podstatných finančních rizik souvisejících
s obnovou zdrojů tepelné a elektrické energie. Naopak lze vytknout absenci poněkud širšího
rozpracování ekonomických aspektů týkajících se dalších finančních a provozních rizik
obnovy těchto zdrojů. K odstranění tohoto nedostatku by jistě přispěla poněkud užší
spolupráce s vedoucím práce.
U obhajoby autorku žádám, aby se blíže vyjádřila k ekonomickým aspektům, jak konvenční,
tak nekonvenční obnovy Elektrárny Opatovice.
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