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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dopad likvidace fotovoltaických panelů na ŽP 
Jméno autora: Jan Tesárek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie 
Oponent práce: Ing. Pavel Žák, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: UJV Řež, a. s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o téma v poslední době poměrně často frekventované, ale velmi přínosné z hlediska dopadu na životní prostředí.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

V teoretické části je poměrně značná část práce věnována obecně známým skutečnostem majícím pro zpracování práce 
relativně malý význam, např. minimálně kapitoly 1 až 4 částečně i kapitola 5. Celkově mohla být práce z hlediska požadavků 
zadání vyvážena podstatně lépe. Část práce dle bodu 2 zadání byla zpracována, až na dále uvedené výhrady, lépe. Zadání 
bylo dle mého názoru ve své podstatě splněno. 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
 

Student projevil snahu volit správnou metodiku řešení, v některých částech práce zbytečně odbočoval do oblastí 
nedůležitých nebo zcela zbytečných z hlediska zadání práce. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
 
Práci by prospěla vyšší spolupráce s vedoucím práce či jiným odborníkem na danou problematiku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
 
Z typografického hlediska forma zápisu vzorce (1) neodpovídá zvyklostem a vysvětlení znaků veličin pod vzorcem nelze 
zapisovat jako rovnice.Dále se při číslování rovnic a vzorců nepoužívá za číslem tečka. V práci se vykytuje vyšší než přijatelný 
počet formulačních nedostatků a překlepů, i když formátování tabulek č. 12 a 13 je z jazykového hlediska téměř děsivé.Např. 
i grafy je nutno číslovat.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 
V zásadě nemám zvláštních připomínek. V některých sdružených citacích nelze určit podíly jednotlivých prací. Dále se občas 
vyskytují odlišnosti mezi citačními styly jednotlivých položek, je vhodné zvolit jeden citační styl a ten dodržovat v celém 
dokumentu. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 
Práci nelze upřít zřetelnou snahu o kvalitní zpracování, ale domnívám se, že by autorovi velmi pravděpodobně prospěla větší 
spolupráce s vedoucím práce, který by nepochybně většinou formulačních neobratností a formálních omylů pomohl 
odstranit. Práce působí dojmem nedostatku času při jejím zpracování a zejména absencí závěrečné korektury. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Se závěry práce je možno souhlasit a konstatovat, že ve své podstatě splnila požadavky zadání. Práci by prospělo 
více pečlivosti a zejména její pročtení před odevzdáním. 

Zněkterých uvedených informací by však laik mohl pravděpodobně usoudit, že výroba solárních panelů a jejich 
likvidace jej poškozuje více než použití fosilních zdrojů energie apod. Věřím však, že tento dojem autor při 
obhajobě vyvrátí a dodatečně vysvětlí. 

1. Vysvětlete formulaci „Fotovoltaický panel se vloží do speciální pece, kde se nastaví teplota nad hodnotu 
500 °C v SiO2 atmosféře.“ Uvedenou na straně 25. 

2. Na straně 26 uvádíte, že „Křemíkové desky nesplňující přísné podmínky jsou použity pro výrobu jiných 

průmyslových produktů či jako výchozí surovina pro výrobu nových krystalů. Mezi tyto výrobky patří 

například silikonové gely či jiné látky.“, uveďte alespoň jeden příklad a jeho nevýznamnější vlastnost. 

3. Z hlediska ovlivnění ŽP uveďte, zda veškeré světlo dopadající na panel je jím pohlceno, pokud ne jak může 
ovlivnit ŽP. 

4. Na straně 32 uvádíte „Mezi nejvýznamnější toxické látky patří arsen, kadmium, chlor, germanium a olovo 

a další. Tyto látky mohou způsobovat anémii, rakovinu, poškozovat centrální nervovou soustavu, selhání 

ledvin a jater i dýchací potíže.“, které tyto látky jsou zásadní složkou solárního panelu a jak je řešeno jejich 
oddělení a zamezení úniku do ŽP. 

5. Mám dojem, že část odst. 8.1 se poněkud odchyluje od požadavků zadání práce, vysvětlete, prosím, proč 
byla zařazena. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmD - uspokojivě. 

 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2015     Podpis: Ing. Pavel Žák, Ph.D.  v. r. 


