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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo představit malé větrné elektrárny a aspekty jejich provozu se zaměřením na podmínky České republiky. 
Dále bylo cílem provést ekonomické zhodnocení provozu malé větrné elektrárny jako zdroje elektrické energie pro rodinný 
dům. Náročnost zadání hodnotím jako přiměřenou vzhledem k požadavkům, kladeným na bakalářskou práci. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Prvním bodem zadání bylo popsat princip fungování větrné elektrárny (VtE). To bylo splněno v kapitolách 1, 2 a 3, kde byly 
představeny základní typy VtE a vymezení pojmu „malá větrná elektrárna“. Dále byl popsán princip fungování elektráren se 
vztlakovým i odporovým rotorem, aspekty výkonové bilance a kritéria pro umisťování VtE zejména s ohledem na poměry 
v ČR.  
Druhým bodem zadání bylo popsat současný stav větrných elektráren. Práce se s ohledem na zadání zaměřila především na 
malé VtE, kdy v kapitole 3 představila různá řešení jednotlivých konstrukčních prvků malé VtE používaných a dostupných na 
současném světovém trhu. Práce zmiňuje i jména konkrétních výrobních společností, je tedy patrné, že autorka 
prostudovala i katalogy firem v oboru. Tohoto bodu zadání se dotýká i kapitola 2, kde jsou představeny různé ekonomické 
modely provozu a taktéž je probírána legislativní problematika provozu a připojení malé VtE do sítě. 
Třetím bodem bylo ekonomické zhodnocení využití malé větrné elektrárny. Kromě teoretických předpokladů a faktografie 
představené v ostatních kapitolách se tomuto bodu věnuje především kapitola 6 a 7, kde je proveden výpočet návratnosti 
investice do malé VtE ve dvou variantách. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení se jeví jako vhodný. V rešeršní a teoretické části práce jsou představeny všechny předpoklady a fakta 
nutná pro výpočty a posouzení ekonomického zhodnocení.  Části řešení na sebe logicky navazují. Zvolená metoda 
ekonomického zhodnocení pomocí doby návratnosti je velmi vypovídající a poskytuje jasný pohled na současnou ekonomiku 
malé VtE v podmínkách ČR. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce se zabývá jednotlivými provozními i konstrukčními aspekty malé VtE do poměrně hlubokých podrobností, což svědčí 
o znalosti problematiky a prostudování velkého množství zdrojů. Práce se dále zabývá i některými legislativními aspekty, 
takže je možné konstatovat, že autorka má v dané problematice široký rozhled. Odbornou úroveň práce tak lze hodnotit 
jako výbornou.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální a jazykové stránce velmi dobře zpracována. Podle všeho používala autorka k tvorbě TEX, což se odrazilo 
na vynikající formální úpravě a svědčí to i o velkém úsilí věnovaném tvorbě práce. V práci jsem neodhalil žádné jazykové 
chyby, korektura textu byla provedena znamenitě. Jedinou vadou na kráse tohoto hodnotícího kritéria je bohužel název 
práce, který zní „Malá větrná elektrárna feasibility study“. Kombinace české a anglické části je velice nevhodná, zvláště když 
existuje český ekvivalent „studie proveditelnosti“, který má oporu nejen ve slovnících, ale i v legislativě. Pokud by někdo 
hodnotil práci pouze na základě názvu, pomyslel by si, že autor práce není dostatečně kvalifikovaný, když nedokáže takovýto 
pojem přeložit. Nikde jinde v práci se ovšem podobné makaronismy nevyskytují a proto k důvodům tohoto pojmenování 
nenacházím žádné vysvětlení. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Práce používá velké množství zdrojů, které v textu bohatě cituje. Podrobné odkazování např. na konkrétní stranu zdroje 
dovoluje čtenáři snadno nalézt další literaturu v případě širšího zájmu o danou část problematiky. Vlastní a převzaté prvky 
jsou jasně odlišeny. Mezi zdroji jsou skripta, monografie, odborné webové portály, vyhlášky provozovatelů distribučních 
soustav nebo vyhlášky energetického regulačního úřadu. Autorka tedy vyhledávala zdroje týkající se problematiky ve všech 
relevantních oblastech a prokazuje tak vysokou úroveň práce s informacemi.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce srozumitelným způsobem shrnuje současný stav problematiky provozu malých větrných elektráren a může tak být 
výborným prvním vodítkem pro kohokoliv, kdo by se chtěl o této problematice něco dozvědět. Práce by rozhodně mohla být 
prvním pramenem, který by si měl prostudovat každý, kdo by o výstavbě či pořízení malé větrné elektrárny uvažoval. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce přehledně a jasně shrnuje všechny důležité aspekty výstavby a provozu malé větrné elektrárny v současném 
prostředí České republiky. Opírá se o velké množství aktuálních zdrojů a je velmi dobře logicky utříděna. Až na 
volbu názvu práce je po formální a jazykové stránce příkladně zpracována. Ekonomické zhodnocení provozu je 
názorné a tak může být tato práce doporučena jako první informační zdroj pro každého nového zájemce 
o problematiku malých větrných elektráren. 
 
K práci mám následující doplňující otázku: 
V kapitole 4.3 uvádíte, že data o provozu malé VtE je možné dálkově přenášet na dispečink. Můžete uvést, jaké 
technologie jsou k tomu v současné době u komerčních VtE využívány? 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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