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Diplomantka zpracovávala téma fotovoltaických elektráren v ČR z hlediska jejich environmentálního přínosu. 
V práci se zabývá teoretickou analýzou fotovoltaiky, výrobou fotovoltaických článků a dopady této výroby na 
životní prostředí. Z tohoto pohledu je třeba jednoznačně konstatovat, že cíl práce byl naplněn. 
Jediné, co práci prospělo k větší komplexnosti, by bylo zahrnutí politických a právních aspektů spojených se 
zaváděním (a podporou) fotovoltaiky v ČR. 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Jaký je váš názor na realizovaný způsob podpory fotovoltaických elektráren 
v ČR (a jeho dopady, např. na krajinu)? 

2) V závěru uvádíte, že energetická návratnost panelu je 3 roky. Jak je to s finanční 
návratností panelu? 
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