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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Klimatické údaje pro výpočet solárních systémů 
Jméno autora: Jan Šebesta 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav techniky prostředí 
Oponent práce: Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, UCEEB, Třinecká 1024,  273 43 Buštěhrad 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student měl za úkol analyzovat různé zdroje meteorologických dat z hlediska jejich využití pro bilancování solárních 
soustav, fototermálních i fotovoltaických, a následně provést na vzorových příkladech energetickou bilanci pro oba 
systémy. 

 

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. 

Oba základní úkoly uvedené v zadání student splnil (analýzu jednotlivých zdrojů meteorologických dat a výpočet 
energetické bilance obou systémů). 

 

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

Diplomová práce je členěna do několika kapitol, které na sebe logicky navazují. Od přehledu jednotlivých zdrojů 
meteorologických dat až po vlastní postup výpočtu energetických bilancí. Ze získaných poznatků bylo studentem 
provedeno shrnutí a vyvozen závěr. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Autor v rešerši k řešené problematice vybral to podstatné, aniž by do práce zanesl 
spousty na internetu dostupného balastu. V každé kapitole jsou věcně a přitom podrobně zmíněny a popsány získané 
poznatky a postupy, které jsou následně použité ve vlastním řešení zadaných úkolů. 
Závěry, které autor z dosažených výsledků činí, jsou logické a jsou podloženy výpočty. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň bakalářské práce je velmi dobrá.  

 

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. 
Výběr zdrojů odpovídá řešené problematice. Veškeré citované zdroje jsou v textu DP řádně označeny a nemohou tak být 
zaměněny za závěry nebo vlastní přínos studenta. 
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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. 
Otázky pro autora: 
- setkal jste se při získávání podkladů k práci i s historickým vývojem dopadajícího slunečního záření a teplot, tedy zda mají 
tyto hodnoty nějaký trend a případně nějaký výhled do budoucna. 
 

 
 
 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 25.8.2018     Podpis:    


