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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Predikce chování fotovoltaických systémů na konci jejich životnosti 
Jméno autora: Bc. Lenka Schröpferová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT FEL, katedra elektrotechnologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce obsahuje požadavky na predikci chování systému na základě neúplných dat, tyto analýzy vyžadují komplexní 
znalosti dané problematiky. 

 

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. 

Předložená práce plní zadání, a to i přes absenci přesného vyjádření některých predikčních koeficientů, pro které v době 
zpracování práce nebyla dostupná data. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala samostatně, zadané úkoly plnila a další postupy v práci pravidelně konzultovala s vedoucím práce. 

 

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 má odpovídající úroveň a kladně hodnotím i její úzké provázání s praxí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje přiměřené množství typografických a jazykových chyb. Její úroveň 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. 
Citace odpovídají povaze a charakteru práce. 

 

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 zručnost i apod. 
Viz závěrečné hodnocení. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená práce je završením práce studentky během celého magisterského studia a úzce navazuje i na její práci 
bakalářskou. Přesto plně neodpovídá na otázky spojené s budoucím vývojem a dopadem vad fotovoltaických 
systémů, a to především z důvodů nedostatku dat. Studentka správně identifikuje tento problém a snaží se 
definovat metodiku získání těchto dat analýzou FV systémů. Samotná práce by si zasloužila pokračování a 
nasazení pokročilých predikčních algoritmů. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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