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Posudek vedoucího diplomové práce, kterou vypracoval 

pan Bc. Vít Zápotocký na téma: 

 

Alternativní zdroj energie – větrná elektrárna 

 
1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Student se v práci zabývá aktuálním problémem, t.č. největší větrnou farmou v ČR. 

Prvních 22 stran je téměř stoprocentně sestaveno ze zdrojů. Formulačně někdy spíše 

populární formulace, než technicky odborné jak by mělo být v diplomové práci VŠB-

TUO. Ekonomické zhodnocení je provedeno správně, s výjimkou uvedenou v bodě 4 

posudku. Škoda, že ekonomické hodnocení vychází pouze z projektovaných, nikoliv 

skutečných hodnot, zvláště se to týká množství vyrobené elektrické energie. Skutečná 

roční výroba elektrické energie všech (vyjma malých) větrných elektráren je na stránkách 

ERÚ, přesněji: 

http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2009/index.htm  
2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? (Pracoval samostatně? Byl v 

pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně?) 

V listopadu 2010 student konzultoval poprvé postup zpracování. Práci pak řešil převážně 

samostatně.  
3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění všech 

zadaných úkolů.) 

Práce zadání odpovídá v plném rozsahu. 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Trochu nezvykle působí zarovnávání číselných údajů v tabulce 1 vlevo, namísto 

obvyklého zarovnávání vpravo. Oddělovačem tisíců je správně mezera, nikoliv tečka. 

Student by měl vysvětlit vazbu tabulky 2 a tabulky 3. V práci postrádám odborné 

posouzení využití instalovaného výkonu větrných elektráren, zvláště pak nesoulad 

harmonogramu spotřeby elektrické energie v ČR a výroby proudu z obnovitelných zdrojů. 

Stačila by na to jedna stránka. 
5. Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku a formální zpracování.) 

Jazykově velmi dobrá práce. Způsob citování je v pořádku. 
6. Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 

využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

Práce nepřináší zásadní nové poznatky, které by si zasluhovaly publikování. 
7. Celkové hodnocení práce. (Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k 

obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
uveďte na jiném místě.) 

 

Práci považuji za velmi dobrou, práci doporučuji k obhajobě 
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