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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání obnáší teoretický rozbor možných závad na FVE, předpoklad jejich projevů v čase a zjištění jejich skutečných výskytů 
v realitě. Výsledkem spojení teorie a praxe by měl být model, který bude schopen predikovat výskyt budoucích závad, 
zejména těch kritických - bezpečnostních.  
Tvorba takového modelu bude určitě náročnější, díky různému množství závad a jejich možných příčin. To vše je navíc velmi 
závislé na roku uvedení FVE do provozu, díky velmi dynamicky se vyvíjejícímu fotovoltaickému průmyslu. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Byl proveden velmi komplexní rozbor vad FVE, jejich příčin a míra jejich výskytu. Pro určení spolehlivosti byly zahrnuty různé 
další vlivy – prostředí, doba výstavby (s níž úzce souvisí kvalita použitých komponent) a vliv údržby. Příčiny kritických poruch 
byly vyhodnoceny s ohledem na bezpečnost zařízení. Jedná se o výrazné rozšíření zadání, nutné pro vypracování dalších 
bodů. 
Následně byly závady diskutovány s ohledem na jejich výskyt v čase, a to v případě FV modulů, u ostatních komponent 
nikoliv. Proto nebylo možné vyhodnotit časovou závislost poruchovosti zařízení FVE jako celku a následně provést predikci. 
Nicméně model predikce byl principiálně navržen. 

 

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

V praktické části bylo velmi vhodné přizpůsobení se aktuální situaci v podobě dotazníkového šetření. Došlo ke statistickému 
vyhodnocení výskyt vad na FVE, ale získaná data neumožnila začlenění poruch do časové osy. Za tímto účelem by se musela 
praktická část opakovat v průběhu celé životnosti FVE, což pochopitelně není akceptovatelný rozsah diplomové práce. 
Za tímto účelem by bylo vhodné navázat spolupráci se servisními organizacemi, či majiteli větších instalací FVE 
s instalovaným  monitoringem, zda by poskytli historická data poruch za životnost FVE. 

 

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 je po odborné stránce plně vyhovující.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce bez zásadních výhrad. Práce je psána lehce laickým nadhledem, což považuji za velmi vhodné 
pro neodbornou veřejnost. Informovanost o problematice a zejména o bezpečnosti FV instalací a je bohužel i po více než 10 
letech zkušeností s FVE v ČR stále velmi špatná. Obtížně tak dochází k předcházení kritickým vadám, což potvrdilo šetření. 
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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. 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky bylo nutné pro správné vyhodnocení vad FVE pracovat s velkým množstvím zdrojů. 
To bylo provedeno velmi dobře, a tak práce podchycuje vady od výrobní linky, přes pravidelnou údržbu, až po správná 
doporučení při zásahu hasičského záchranného sboru, v případě požáru budovy s FVE. 
 

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. 
Práce je více než standardně rozsáhlá a velmi komplexně zpracovaná. Výhrady k nesplněnému zadání považuji 
tedy spíše za nešťastnou volbu rozsahu zadání. Práce, která by takovému zadání odpovídala, by byla nejspíše 
rozsahem mimo DP. Určitě bych doporučil téma dále rozvinout během další práce, která bude poruchy na FVE 
zpracovávat s ohledem na jejich časový výskyt v průběhu života FVE.  

Výsledný simulační model bude velmi užitečný nejen pro investory, ale také by se mohl stát cenným nástrojem 
pro rozšíření monitorovacího systému o predikci poruch. 

 
 
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. 

Práce má velmi rozšířený rozsah, silný přínos spatřuji v lehce laickém nadhledu na věc. Vzhledem k tomu, že se 
ukázalo zadání být příliš rozsáhlé k vytvoření predikčního modelu, doporučuji k obhajobě následující otázku: 

 Co by obnášelo vytvoření predikčního nástroje a stalo se důvodem pro rozsah mimo tuto DP? 

Dále doporučuji následující otázky: 

 Selhávání by-pass diody je v praxi na FVE nezřídký jev, který zpravidla nedoprovází zastínění. Mechanizmy 
poruchy diod byly v DP vhodně popsány. Jaké ale tedy mohou být další příčiny poruch diod mimo stínu? 

 Je možné základní desku střídače kontrolovat termokamerou? Uveďte případně další vhodný způsob 
kontroly základní desky zmíněného decentrálního (stringového) střídače. 

 V textu DP bylo doporučeno provádět měření ve slunečný jarní/podzimní den. Lze odhadnout, kolik 
takovýchto dní během roka je? V praktické části bylo zjištěno úskalí v nedostatečných měřících 
podmínkách. Lze tedy případně nějak doporučení poupravit? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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