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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technický a ekonomický návrh fotovoltaické elektrárny propotřeby 
rodinného domu 

Jméno autora: Mária-Anna Turociová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Michaela Makešová 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání považuji za mírně nadprůměrné v rozsahu bakalářské práce. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání bylo splněno bez výhrad. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Postup byl zvolen zcela adekvátně.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Technická část byla řešena na vysoké úrovni, ekonomická se zjednodušenými předpoklady také.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Bakalářská práce je na vysoké úrovni z hlediska jazykové úrovně, text je přehledně členěn a je sepsán s minimem chyb a 
překlepů.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Bakalářská práce je citována dostatkem zdrojů a korektně dle citačních norem.  

 

 

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. 
 
Studentka zpracovala ve své práci technickoekonomický návrh instalace FVE na střechu nově vznikajícího domu. 
Práci považuji za velmi zdařilou, technická část je řešena precizně s dostatečně vydiskutovanými parametry. 
Ekonomické zhodnocení považuji za mírně zjednodušené. Postrádám hodnocení kritériem RCF. Hodnotím 
stupněm B a pokládám následující otázky: 
 

1. Str 26 – počítala jste tedy do svého ekonomického modelu i dodatečné investice na střechu? Nebo zde 
nejsou nutné? 
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2. Jak by se měnila ekonomika provozu, kdybyste ještě instalovali bazén s vyhříváním, popř. klimatizaci? 
3. Str. 43 – jak reálně funguje zúčtování přetoků? (Zde počítáte se zjednodušeným modelem přes měsíční 

sumy). Totéž pro spotřebu – měla jste hodinový model? 
4. Jak jste stanovila diskont a v jaké výši? Počítala jste s nárůstem cen energií? 
5. Jaký je tedy roční náklad (RCF) s instalací a bez instalace FVE? 

 
Na závěr mám jen několik doplňujících komentářů/otázek: 

1. Kapitola 2.3.2 – hybridní systémy se používají jen v režimu ZB? 
2. Jak to vypadá s legislativou uvedenou v kapitole 1.8.? Je znám nějaký nový vývoj? Jak je definovaná NEZB? 
3. Graf č.1 brala jste v potaz účinnost panelů v závislosti na teplotě? Jak si vysvětlujete skok září/říjen? 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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