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Práce sestává z 7 kapitol + závěr. Zpracovává aktuální téma zaměřené na problematiku faktických 
environmentálních přínosů fotovoltaických elektráren v podmínkách ČR. Autorka získala pro dosažení cíle jinak 
obtížně dostupná data, a na základě analýzy mnoha dokumentů, včetně řady zahraničních vyslovuje konečný 
závěr. Pro ověření zahraniční studie použila matematický modelovací nástroj a implementovala jej v příslušném 
softwarovém prostředí. 
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Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Jaké části řetězce LCA zahrnuje provedená analýza na základě modelu? 
2) Vysvětlete význam databáze Ecoinvent. 
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