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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka prokázala v rámci zpracování diplomové práce schopnost samostatně pracovat. Byla s
vedoucím diplomové práce v kontaktu a docházel na konzultace.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Struktura diplomové práce odpovídá předepsaným náležitostem a  obsahu, který je uveden v zadání.
Diplomová práce sestává z osmi kapitol včetně úvodu a závěru. V prvních třech kapitolách je
pojednáno o energeticky využitelném potenciálu slunečního záření v České republice a o typech
slunečních energetických zařízení, přičemž autorka diplomové práce se zaměřila jen na fotovoltaické
systémy. Ve čtvrté kapitole je uvedeno, co všechno je zapotřebí, aby bylo možno realizovat výstavbu
fotovoltaické elektrárny, jak vypadá postup při financování bankou, jaké legislativní podmínky musí
každý potenciální majitel splňovat. Pátá kapitola uvádí legislativu v této oblasti, šestá pak podrobně
rozebírá vlivy slunečních energetických zařízení na životní prostředí. V sedmé kapitole jsou uvedeny
trendy vývoje slunečních elektráren na našem území, od jeho největšího vývoje až po stav, kdy se do
fotovoltaiky již nevyplatí investovat. Poslední, osmou kapitolou, je závěr.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce byla zpracována v rozsahu daného zadání. Práce je logicky strukturovaná a jednotlivé části na
sebe navazují vhodným způsobem.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Hodnocená diplomová práce je zpracována v odpovídající šíři. Vychází z mnoha, zejména
elektronických pramenů (viz dále).
Autorka diplomové práce zcela pomíjí ostatní solární energetické systémy – termosolární sluneční
elektrárny, nepřímou přeměnu, palivové články (pomocí slunečního záření rozložíme vodu na vodík a
kyslík atd.).
Chtěl bych vysvětlit, proč byla v diplomové práci uvedena příloha 1 a 2. Jaký je v nich rozdíl?

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka práce je na celkem dobré úrovni. Text je dobře srozumitelný, někdy však jsou
použity neodborné výrazy (např. na str. 58, na 11 řádku shora je uvedeno: „…pro elektrárny stavěné
na velkém prostranství, aby…“, na str. 54, na 6. řádku shora je uvedeno: „..situovány mimo stavební
části ÚSES, …“, patří: „..situovány mimo skladebné části ÚSES, …“). V textu diplomové práce se
objevují pravopisné chyby a překlepy. Např. v příloze 1 je v popisu uvedeno „Global irradition …“,
správně patří „Global irradiation …“.
Grafická stránka hodnocené diplomové práce je na dobré úrovni. Vytknout je však nutno popisy u
grafů a obrázků, kde se dnes v souladu s předpisy vyžaduje umístění popisu dole a kurzívou.
Diplomová práce obsahuje rozsáhlý seznam použité literatury (36 pramenů). Jsou citovány převážně
české internetové zdroje, počet citovaných zahraničních zdrojů je menší. Práce dále obsahuje v úvodu
seznam zkratek, v závěru pak seznam obrázků (21), tabulek (9) a grafů (13). Diplomová práce
obsahuje v závěru také pět dalších příloh.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomovou práci mohou velmi dobře využít osoby, které hodlají investovat v oblasti sluneční
energetiky, neboť zde najdou mnoho údajů pro investiční činnost v této oblasti. Podrobně jsou
zároveň uvedeny vlivy slunečních energetických zařízení na životní prostředí.
Nelze pominout ani osvětový aspekt této diplomové práce – v současnosti díky značným dotacím
výkupních cen, které do této oblasti plynou ze státního rozpočtu, je toto odvětví energetiky terčem
značné kritiky veřejnosti, která je někdy na hranici objektivity. Hodnocená diplomová práce může
přispět k objektivitě v rámci diskusí o dalších možnostech využívání sluneční energetiky v České
republice.



7. Celkové hodnocení práce.
Hodnocená diplomová práce je zpracována v rozsahu - 62 stran vlastního textu. Pozitivně je nutno
hodnotit také správné citování použitých pramenů.
Diplomová práce slečny Bc. Andreji Kaločajové prokazuje přehled autorky v dané oblasti a je
přínosem k dané problematice.
Z výše uvedených důvodů doporučuji hodnocenou diplomovou práci k obhajobě před komisí pro
státní závěrečné zkoušky oboru Environmentální management.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 18.05.2012 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.


