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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Tereza Trunkátová 
Typ práce: bakalářská 
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Oponent práce: Prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: K13116, ČVUT FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce vyžadovala prostudování velkého množství literatury, obsahuje poměrně rozsáhlou rešeršní část o 
problematice výkupu elektřiny z OZE a PV a o podporách ve vybraných zemích EU. I výpočtová část práce je zpracována 
detailně včetně rozborů a komentářů výsledků výpočtů. 

 

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. 

Zadání práce a jeho jednotlivé body bylo splněno bezezbytku. 
 

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

Zvolený postup řešení je logický a věcně správný. Autorka prostudovala velké množství literatury, které byla schopna 
přehledně prezentovat. Postup výpočtu ekonomické efektivnosti posuzovaných variant je věcně správný, závěry práce 
odpovídají prezentovaným výpočtům. 

 

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 prezentuje schopnost autorky zpracovat velké množství vstupních údajů a propojit je s teoretickými znalostmi 
získanými v průběhu studia. Současně byla schopna získat i relevantní údaje o podmínkách realizace malých PV systémů na 
střechách domů v podmínkách ČR a tyto údaje přenést pro účely porovnání v rámci bakalářské práce i do podmínek jiných 
zemí EU. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální stránce zpracována pečlivě, s minimem překlepů, je logicky členěna do jednotlivých kapitol. 

 

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. 
Autorka zpracovala velké množství relevantní literatury, citování odpovídá citačním zvyklostem. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Výsledky bakalářské práce dávají dobrý přehled o efektivnosti malých PV systémů pro rodinné domky s a bez baterie pro 
akumulaci vyrobené elektřiny. Práce může sloužit jako dobrý podklad při rozhodování o realizaci této investice 
v podmínkách ČR. 
Práci považuji za kvalitní a pečlivě zpracovanou. K práci mám pouze následující dílčí komentáře a dotazy, které nijak 
nesnižují její kvalitu 
Str. 1: 20% podíl OZE se vztahoval ke konečné spotřebě energie nikoliv elektřiny v roce 2020, dtto cíle k roku 2030. 
Str. 1: Vstup ČR do EU byl k 1.5.2004 nikoliv k 1.4.2004. 
Str. 2: Zákon 180/2005 nepředepisoval specifický způsob podpory OZE pro výrobu elektřiny (tj. neobsahuje přímo metodu 
stanovení – např. vzorec), ale spíše okrajové podmínky metody stanovení a především požadavek, aby ERÚ výkupní ceny 
stanovil tak, aby došlo k naplnění cíle Ř k roku 2010. 
Str. 3: rentabilitu investice neměříme v letech, text týkající se vlivu max. poklesu výkupních cen o 5% a jeho vliv na 
rentabilitu PV elektráren realizovaných v letech 2009 a 2010 není zcela jasný. Jde o to, že díky tomuto omezení v legislativě 
ERÚ nemohl při stanovení výkupních cen na roky 2009 a 2010 adekvátně reagovat na rychlý pokles cen PV komponent. 
Kap. 1.1.2: nejasný popis současného stavu podpor PV uvedených do provozu před rokem 2013. Z dikce by šlo dovodit, že 
tyto PV podporu nedostávají. 
Str. 30: Jaký byl postup při návrhu dimenzování PV systému (5,44 kWp) a velikosti baterie (9,6 kWh)? Jaký by mělo vliv na 
efektivnost systému s baterií snížení její úložné kapacity (a tím i její zlevnění)? 
Str. 38: Jak konkrétně byly modelovány hodinové spotřeby a výroby elektřiny pro stanovení rozdílu mezi výrobou a 
spotřebou v jednotlivých měsících roku? 
Str. 42: Není předpoklad doby životnosti 25 let u některých komponent (střídače, baterie) příliš optimistický či 
nerealistický?  
Tab. 15: pravděpodobně má být odkaz na literaturu [82] a ne [81]. 

 
 
 

 

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. 

- Viz výše. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 22.8.2020     Podpis: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. 


