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Slovní hodnocení: 

Žádáme Vás o vyjádření k následujícím bodům: 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí 

práce, případně jejich úplnosti? 
3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 
4. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). 
7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
8. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? 

 

Student Dominik Jedlička zpracoval bakalářskou práci na téma návrhu fotovoltaické elektrárny v areálu 
provozu Špitálka Tepláren Brno, a.s. Práce je přehledně členěna na teoretickou a praktickou část. Autor 
používá jasné formulace, práce je psaná zcela ve shodě s požadavky na odborný text a uplatňuje poznatky z 
většího množství literatury.   

Teoretická část rozvíjí myšlenku solární energie od činnosti Slunce přes podrobné porovnání typů 
fotovoltaických (FV) článků, důležité kladné i záporné účinky okolí na výkon a zajímavé a do budoucna 
neopomenutelné téma zacházení s vysloužilými FV panely a opětovným využitím materiálu z nich. 
Závěrečná kapitola shrnuje zásady návrhu FV elektráren. Velmi dobře hodnotím porovnání parametrů FV 
panelů různých výrobců, ačkoliv přehlednější a pro porovnání snazší než samostatné tabulky 5 až 8 by bylo 
shrnutí dat do tabulky jediné. Dále se kapitola věnuje orientaci FV panelů vůči světovým stranám a jejich 
sklonu. Bohužel uvádí pouze jižní směr a chybí další možnosti jako svislé uložení přímo na stěny budovy a 
zejména orientace FV panelů na východ – západ. Každá z variant může mít v konkrétních případech 
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instalací svoje opodstatnění, proto by je měla alespoň teoretická část uvádět. Teoretická část vyžaduje 
obohacení o otázku vlivu větru na podpůrné konstrukce FV panelů a alespoň upozornění na konečnou 
zatížitelnost střech a nutné posouzení instalace z tohoto pohledu stavebními profesemi.    

Praktická část v úvodu obsahuje mapu slunečního ozáření provozu Špitálka. Velmi vhodným doplňkem by 
však bylo praktické rozvinutí kapitoly 1.4.3 znázorněním stínů v různých ročních a denních dobách. Obr. 19 
(nepochopitelně uváděn znovu jako obr. 22) nepřímo ukazuje, že stín komína starého provozu okolo poledne 
zcela zastíní střechu č. 5 a během dne bude mít zásadní vliv také na střechy 4, 2 a v zimě také 3. Naopak 
střecha kotelny č. 1 a demineralizační stanice č. 6 na jižním okraji areálu nejsou ovlivněny stínem vůbec 
s výjimkou obecně zmíněné vzduchotechniky. Pro uvedení do prostorových souvislostí by značně pomohla 
fotografie nebo nákres z pohledu než půdorys. Řešení zastínění v práci jednoznačně chybí.    

Autor zvolil dle teoretické části panel s vhodnými parametry a vypočetl mechanické uložení a výkon při 
různých úhlech sklonu a směru na jih. Bylo by jistě zajímavé do práce již zjištěné, byť horší výsledky pro 
srovnání uvést.  

Další postup bakalářské práce je více než stručný. Logické by bylo věnovat se jednotlivým střechám a pro 
každou z nich vypočíst počet panelů a střídačů. Instalovaný výkon na každé ze střech by sloužil jako podklad 
pro následující volbu zapojení do konkrétní vhodné rozvodny v provozu, případně pro návrh přívodu. Autor 
mohl také dokonale využít jistě velmi užitečného konfigurátoru dle [38]. Namísto toho uvádí pouze tabulku 17 
bez jakýchkoliv souvislostí a vysvětlivek, kde se dostává k výkonu 13,3 kWp, resp. 5,95 kWp (srovnejte 
s celkovým navrhovaným výkonem téměř 600 kWp).  

Přehledové elektrické schéma provozu stlačené na polovinu formátu A4 je takto nečitelné a tedy zbytečné. 
Lepším řešením by bylo výkres, uváděný zde opět bez jakéhokoliv popisu (napětí sítě, specifika vlastní 
spotřeby, zapojení do distribuční soustavy) buď zcela vyřadit, anebo přidat do přílohy na větším listu.    

Kapitola 2.4 začíná zcela mylnou interpretací výsledků dat z elektroměrů provozu Špitálka, která vede až 
k nepochopení principu teplárny. Tento úvodní omyl spolu s ne zcela zřejmým sčítáním výroby a spotřeby 
s absolutních hodnotách silně znehodnocuje další výpočty, ačkoliv jejich směr je myšlen a veden již správně. 
Nelze proto vůbec souhlasit se závěrem, že 70% energie bude prodáváno do sítě. Ekonomické hodnocení 
investiční akce výstavby FV elektrárny by potom vycházelo jinak a velmi pravděpodobně lépe.  

Autor správně uvažuje využití dotačních titulů, které umožňují značně snížit dobu prosté návratnosti a 
vylepšit ekonomické hodnocení.    

Bakalářská práce je zejména v teoretické části na poměrně dobré úrovni, ale celkový dojem je snížen málo 
propracovaným praktickým návrhem a zásadními chybami v úvodu ekonomického hodnocení.  

Celkově hodnotím stupněm D a doporučuji práci k obhajobě.  

 

Otázky k obhajob ě:  

1. Bakalářská práce seznamuje s orientací fotovoltaických panelů směrem na jih. Zejména na 
budovách se však využívá také orientace ve směrech východ – západ. Porovnejte vlastnosti obou 
variant a zdůrazněte jejich výhody a nevýhody v provozu.  

2. Popište princip klasického tepelného oběhu parní teplárny a porovnejte množství vyrobené páry a 
elektřiny v každém ročním období.  

 

 

___________________________ 

Oponent bakalářské práce 


