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"Návrh využívání solární energie v DPmP"

Vecnýobsah bakalárské práce a dosaženévýsledky

Práce sestává z nekolika základních cástí.
První cást, kapitola c. 1 až 3, je zamerena na obecný popis funkce prechodu PN

fotovoltaických clánku, které slouží k prímé premene solární energie na elektrickou.
Druhá cást, kapitola c. 4, shrnuje predpokládané intenzity slunecního zárení,

energetickou spotrebu DPmP a uvádí základní vlastnosti použitých fotovoltaických clánku.
Tretí cást, kapitola c. 5, predstavuje stežejní cást predložené práce. V podkapitolách jsou

popsány jednotlivé budovy, na jejichž strechách bude možno namontovat a provozovat solární
clánky. Pro využitelné strešní plochy jednotlivých budov je popsána konstrukce strechy a
predpokládaných stavebních úprav pro montáž fotovoltaických clánku. Ke každé využitelné
strešní ploše je porízen nácrtek rozmístení, prirazen typ, poloha, pocet, špickový výkon
fotovoltaických clánku a rocní energetický zisk.

Ctvrtá cást, kapitola c. 6, je ekonomickým zhodnocením, kde je v tabulkách prehledne
provedeno energetické a financní zhodnocení.

Záver shrnuje získané poznatky shromáždené v práci.

Student se v práci zameril na realizovatelnost fotovoltaických clánku na strechy budov
z hlediska statického zatížení strech, stanovení výkonových a energetických parametru. Na
konci práce provedl student hrubý ekonomický rozbor a zjištení ekonomické návratnosti
investic.

Po odborné stránce je úroven predložené práce dobrá a vycerpávající vzhledem k zadání
i když obsahuje nekteré drobné nepresnosti. Priložené nácrtky by mohly mít vetší vypovídací
schopnost, pokud by byly opatreny alespon základními rozmerovými kótami a orientací vuci
svetovým stranám.
Práce má dobrou jazykovou úroven a je používána odborná terminologie. Práci lze vytknout
používání citove zabarvených formulací a casté používání zvratného slovesa "se".
Po grafické stránce je práce solidne provedena. Po stránce formální a požadovaných
náležitostí splnuje práce požadavky na ni kladené.

Student pri vypracování práce postupoval samostatne a prubežne získával informace
a znalosti potrebné k rešení úkolu.

Poznatky, které jsou v práci prezentovány, bude možno prakticky využít pri vypracování
prípadné magisterské práce, provádecího projektu, fyzické realizaci projektu a po dohode
s investorem i pro výuku predmetu zamerených energetiku na DFJP.

Celkové hodnocení

Lze konstatovat, že student splnil zadaný úkol a pri zpracování zadání splnil zadaný
úkol. Prokázal své schopnosti doplnit si potrebné znalosti a orientovat se v zadané
problematice. Na základe celkového hodnocení doporucuji práci k obhajobe a hodnotím ji
stupnem

-výborne -
Ing. Zdenek Šustr, Ph.D.

&!J;ri-


