
Student Dominik Jedlička zpracoval bakalářskou práci na téma „Návrh instalace fotovoltaické 

elektrárny v provozu Špitálka akciové společnosti Teplárny Brno“. Cílem práce bylo zpracování návrhu 

fotovoltaické elektrárny a s tím související ekonomické vyhodnocení projektu. Samotný návrh 

obsahuje technické nedokonalosti, které odpovídají zkušenostem studenta, nicméně v práci se uvádí, 

že se nejedná o projektovou dokumentaci, a uvedené zadání práce tak bylo splněno v plném rozsahu. 

Práce nepřináší žádné nové poznatky, avšak přináší přehlednou rešerši problematiky a může sloužit 

jako podklad pro zástupce společnosti Teplárny Brno při rozhodování a investici do fotovoltaické 

elektrárny. 

Při tvorbě práce bylo čerpáno z velkého počtu rozmanitých zdrojů, které jsou v práci řádně ocitovány. 

Po formální stránce práce obsahuje spoustu chybně formátovaných a odskočených textů (kapitola 1.7). 

Obsahová struktura práce je logická, ale členění jednotlivých podkapitol je místy zmatečné, a v textu 

se střídají nadpisy zvýrazněné tučným textem a podtržením. Syntaxe a gramatika práce je až na 

občasné chyby v interpunkci na dobré úrovni. 

V práci je příliš mnoho prostoru věnováno teorii, která s prací přímo nesouvisí a působí tak spíše jako 

výplň k dosažení minimálního rozsahu práce, například způsob recyklace fotovoltaických panelů 

v Německu nebo detailní popis rozměrů a stáří Slunce. Obrázky použité v práci jsou mnohdy nečitelné 

a nemají tak pro čtenáře žádnou vypovídající hodnotu (například Obr. 21 a 26), u některých grafů by 

proto bylo příznivější zobrazení na celou šířku listu. Při výpočtu návratnosti v kapitole 2.5 Ekonomické 

zhodnocení je kalkulováno s uvedenou výší dotace 30 % prokazatelných způsobilých výdajů. Autor ale 

neuvádí, že se jedná o hodnotu maximální, a pro získání dotace o takové výši hraje roli více faktorů. 

Dle ministerstva průmyslu a obchodu jsou to mimo jiné „potřebnost a relevance projektu“, „klimaticko-

energetické přínosy“ nebo „nákladová efektivita projektu“, které autor nijak nezohledňuje. Největším 

negativem práce je ovšem provedení výkresové části, která je strohá a postrádá veškeré náležitosti 

reálné dokumentace z praxe. 

Vzhledem k výše uvedeným poznatkům práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm C – 76 

bodů. 

  

Otázky k obhajobě: 

- Na straně 44 uvádíte, že: „Bude zajištěno řízení střídačů tak, aby došlo k odpojení při zastínění, 

které by snižovalo dodávaný výkon.“ Můžete vysvětlit proč tomu tak je? 

- V kapitole 2.5 Ekonomické zhodnocení není uvedeno, z čeho vychází cena za 1 kWh. 

Domníváte se, že je správné uvažovat jednotnou cenu za dodávku i prodej elektřiny do DS? 

- V práci postrádám Váš jednoznačný závěr. Doporučil byste zástupcům společnosti tuto 

investici? 


