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1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Ano, odpovídá. Práce řeší zadanou problematiku. 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura má vnitřní logiku; jednotlivé věcně diferencované oddíly navazují s dobře zřetelným 

záměrem autora. 

3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Autor při zpracování práce projevil schopnost adekvátním způsobem shromáždit a shrnout 

všechny nezbytné informace potřebné k relevantnímu ekonomickému zhodnocení řešené 

problematiky. Jednalo se přitom o oblasti legislativní, oblast legislativně organizačních podmínek 

využití FVE, oblasti samotné technologie včetně jejího aktuální vývoje a v neposlední řadě i 

oblast samotného ekonomického hodnocení včetně praktických otázek, jako např. oblasti daní a 

pojištění. 

Na několika málo místech jsou drobné nepřesnosti spíše formálního rázu, které výrazným 

způsobem neznehodnocují celkový výsledek práce. Jako příklad lze uvést větu na straně 40, kde 

je uvedeno: „Elektrická energie je fakturována provozovatelem distribuční soustavy na základě 

daňového dokladu a výkazu o množství vyrobené elektřiny.“ – nepřesnost je v tom, že dnes je to 

fakturováno povinně vykupujícím obchodníkem, což autor i na jiném místě uvádí. Na straně 43 



jsou v předposledním odstavci zmíněny aktuální ceny investic FVE systémů, hned v dalším 

odstavci jsou však výše DPH z loňského roku, což je poněkud matoucí.  

4. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Ano, především aktuálností legislativních podmínek, stejně jako zahrnutím informací 

o nejnovějších technologiích, oba tyto aspekty jsou přitom pro ekonomické hodnocení podstatné. 

Práce shrnuje aktuální informace z oblasti legislativních a z toho plynoucích ekonomických 

aspektů využití energie z FVE. Rovněž informace z oblasti nových technologií a komponent FVE 

reflektují poslední poznatky. Všechny tyto informace jsou přitom relevantním způsobem 

implementovány do výpočetního technicko-ekonomického modelu, který podle zadání hodnotí 

ekonomickou efektivnost fotovoltaického systému podle současných podmínek. 

5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Autor pracuje s širokým spektrem pramenů, zahrnující odborné publikace, odborné články, 

relevantní odborné portály. Volba a využití pramenů odpovídá charakteru práce (diplomová 

práce). 

6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). 

Formální úroveň zpracování je velmi dobrá. Nemám větších připomínek, vyjma několika 

drobných a málo podstatných ke zpracování, které jsou uvedeny v bodě 3. 

7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Práce kromě předložení aktuálních informací přináší praktické výsledky v podobě přehledného 

modelu pro posouzení ekonomické efektivnosti fotovoltaického sytému. Model nezachází do 

zbytečných podrobností, a přitom poskytuje standardní základní výstupy pro ekonomické 

hodnocení – doba návratnosti (prostá a diskontovaná), NPV, IRR, výrobní náklady elektřiny 

(LCOE), enrgeticka a ekonomická výtěžnost za zvolenou dobu života projektu. 

Jak autor sám, uvádí, model je možné použít pro transformaci do aplikace umožňující 

plnohodnotné spouštění z internetu. 

8. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? 

Práce je velmi zdařilým a hlavně velmi dobře využitelným příspěvkem k problematice 

ekonomického zhodnocování využití FVE, a to i přes skutečnost velmi dynamicky měnících se 

podmínek především v legislativní oblasti během několika málo posledních let. Autor v práci 

zvládá odpovídajícím způsobem reagovat i na skutečnost končící provozní podpory pro nové 

FVE budované od příštího roku. Dílčí nepřesnosti nejsou zásadního rázu a nikterak nezhoršují 

celkové poselství práce. 

Ano, doporučuji práci k obhajobě, v rámci které by měl autor pro upřesnění zodpovědět níže 

uvedené otázky. 

 Otázky k obhajobě: 
 

Z oblasti legislativní: 

1. Na straně 16 autor uvádí „V roce 2005 bylo přitom v ČR celkový instalovaný výkon FVE činil 150 

kWp. Energetický regulační úřad (ERÚ) proto pro podporu rozvoje FVE nastavil počínaje rokem 

2006 pevnou výkupní cenu 13,20 Kč/kWh pro zajištění přiměřeného zisku při tehdejších 



investičních nákladech a deklarované době životnosti 15 let.“ Tvrzení budí dojem, že hlavním 

motivem pro navýšení ceny byl malý podíl FVE instalací před touto dobou. Z legislativy, uváděné 

i v samotné práci, je však zřejmý jiný motiv tohoto navýšení. Co bylo tedy hlavním důvodem pro 

navýšení výkupní ceny od roku 2006? 

Z oblasti technologické: 

2. Na straně 53 se uvádí zvolený parametr v ekonomickém modelu poklesu výkonnosti panelu 

degradací fotočlánků, který je zvolen na 10 % v 10. a 20 % ve 20. roce. Existuje pro volbu takové 

výše parametrů nějaký podklad, z které autor čerpal? 

Z oblasti ekonomického hodnocení: 

3. Autor v práci poukazuje na parametr tzv. dynamické síťové parity – časový moment, kdy výrobní 

náklady elektřiny z fotovoltaického systému jsou rovny retailové ceně elektřiny. Z tohoto 

základního hodnocení vyplývá, jak velmi záleží na velikosti samotné aktuální retailové ceny 

elektřiny, kterou autor pro příklad malé FVE na RD zvolil ve výši 3 Kč/kWh, pro příklad větší FVE 

pro podnikovou spotřebu cena není uvedena. Jaká byla v příkladu větší FVE zvolena retailová 

cena elektřiny? Bylo by vhodné doplnit citlivostní analýzy pro systém menší FVE (2,75 kWp) 

o citlivost na velikost této retailové ceny? Zejména, pokud existují větší rozdíly v cenách pro 

jednotlivé skupiny zákazníků? Kam by se posunuly výsledky hodnocení při retailové ceně např. 

4,00 nebo 4,50 Kč/kWh? 

4. Je vhodné blíže okomentovat tvrzení v závěrech (na straně 68), že „Hybridní systém malého 

výkonu s ukládáním energie do akumulátorů se může ukázat jako ekonomicky efektivní ve 

střednědobém horizontu do roku 2020 za předpokladu udržení současného trendu snižování 

pořizovacích cen.“ To se za daných předpokladů ukázat může, nicméně na stejné stránce (o pár 

řádků výš) se uvádí, že za současných podmínek je to ekonomicky neuspokojivé. Tvrzení by se 

tedy mělo více opřít o ceny akumulačních technologií, ať už nějakou úvahou jejich vývoje, nebo 

alespoň doporučením dalšího analytického šetření. 

 

 

 

 

 Ing. Jiří Procházka 
 Oponent diplomové práce 

 

 Informační centrum VUT - Apollo: 28.05.2013 22:32 


