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 Celkové hodnocení diplomové práce: 
 
 Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 90 

 
 Slovní hodnocení: 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako komplexní, přehlednou a obsahující 
všechny podstatné náležitosti, které pokrývají zadání práce. Autor přehledně shrnuje 
principy funkce fotovoltaických energetických zařízení a jejich typy dle využití, 
osvětluje hlavní faktory ovlivňující efektivitu provozu fotovoltaického systému, způsoby 
jejich měření a vyhodnocení. 

Za pozitivní a nejpřínosnější část celé práce považuji sekci s praktickým měřením 
konkrétních FV komponent a také celého FV systému včetně přehledného 
vyhodnocení naměřených výsledků. 

Výběr a využití studijních pramenů hodnotím jako odpovídající tématu práce. 

Po formální stránce považuji práci za velmi dobrou, kladně hodnotím využití 
doprovodných ilustrací, naměřených grafů a vizualizaci kalkulovaných hodnot. Na 
některých místech celkový velmi dobrý dojem z práce zbytečně kazí občasné 
pravopisné chyby (tvrdé/měkké i, shoda podmětu s přísudkem, tyto vs. tato). 

Z pohledu praktického využití jsou použitelné především výsledky provedených měření 
a zjištěných typických hodnot vlivu jednotlivých nedostatků na celkovou efektivitu FVE. 
To umožňuje stanovit priority při provádění pravidelných kontrol FV zařízení (= stanovit 
závady s největším vlivem na výkon, případně na bezpečnost fotovoltaického 
systému). 

Na kritickou stranu svého hodnocení bych přiřadil drobné nepřesnosti, kterých se autor 
dopustil při popisu teoretického fungování fotovoltaických systémů (např. tvrzení, že 
nestejné množství panelů v paralelních strinzích může mít negativní vliv na symetrii 
v rozvodné síti nebo že se v zimních měsících může na panelech objevit vyšší proud, 
než který je udáván výrobcem panelů) a teoretickém popisu průběhu kontrol FVE 
(kontrola DC části systému sice uvádí výčet mnoha bodů ke kontrole, nicméně 
nejčastější možné poruchy – kontrola pojistek a kontrola pevnosti správnosti utažení 
spojů – zde uvedeny nejsou, případně jsou doplňkově zmíněny v jiných částech textu).  

Z pohledu celkového zaměření práce se však nejedná o podstatné chyby. 



 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

 Otázky k obhajobě: 

1. Jaké parametry fotovoltaické elektrárny považujete po provedených měřeních za 
nejdůležitější z hlediska potřeby pravidelné kontroly a proč. 

2. V jakých hlavních parametrech se bude lišit návrh a měření fotovoltaického 
systému s orientací panelů východ-západ – na straně výběru a dimenzování střídačů a 
při měření energetické výkonnosti systému? 
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