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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

 
Zásobování letiště elektrickou energií patří ke klíčovým úkolům jeho bezproblémového chodu. Zároveň toto 
zajištění energie je jednou z významných ekonomických položek letiště. V době nutnosti snižování ekologické 
zátěže naši planety existuje řešení k využití obnovitelných zdrojů i pro zajištění elektrické energie Letiště Václava 
Havla. Tímto obnovitelným zdrojem je instalace sluneční (fotovoltaické) elektrárny. Z tohoto důvodu hodnotím 
studentem zvolené téma do kategorie náročnějších, kdy student získané teoretické poznatky přímo přenáší do 
provozní praxe. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Cílem práce bylo „Využití alternativních zdrojů energie na letišti Praha“ na základě výpočtů a technických 
podmínek určit, zda jsou odnovitelné zdroje – fotovoltaické systémy na letišti provozně tak i ekonomicky 
realizovatelné. Předložená bakalářská práce koresponduje se zadáním. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Zvolený přístup svědčí o dobrých teoretických i praktických znalostech autora práce nejen v oblasti ekologie, ale 
i provozu Letiště Václava Havla, přičemž na proces jeho stávající systém zásobování elektrickou energií nahlíží 
z pohledu aplikace obnovitelných zdrojů. V předložené práci lze nalézt množství k tématu vhodných analýz, ze 
kterých následně vychází návrh řešení zásobování letiště pomocí obnovitelných zdrojů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Během studia získané teoretické znalosti umožnily autorovi práce je citlivě aplikovat přímo do podmínek Letiště 
Václava Havla. Zvláště si cením přípravy projektu využívání alternativního zdroje včetně výpočtů návratnosti 
investice. Práce je tedy využitelná všude tam, kde jsou k dispozici rozsáhlé relativně méně členěné nevyužité 
střešní plochy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Práce je vhodně členěna s rozsáhlou analytickou částí. Jednotlivé kapitoly na sebe vzájemně navazují a dávají 
tak čtenáři ucelený přehled a vedou jej plynule zvoleným tématem.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Výběr zdrojů umožnil autorovi práce vhodným, způsobem utřídit získané poznatky, které následně skloubil se 
svými teoretickými i praktickými znalostmi a získanými zkušenostmi. Vysoce si cením zpracování textové části 
práce s citlivým využitím použitých zdrojů. 
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Další komentáře a hodnocení 
 
Práce dává čtenáři ucelený přehled o zvoleném tématu a může být využita i jako podklad pro výuku provozu letišť. 

 
 
II. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je velmi zdařilá a doporučoval bych téma, vzhledem k jeho aktuálnosti, během dalšího studia autora práce 
dále rozvíjet. 

 

Existuje i jiná alternativa získávání elektrické energie ze slunce než pomocí fotovoltaických panelů? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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