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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Předložená písemná podoba práce je (kromě úvodu a závěru) členěna do čtyř hlavních kapitol.  

 

První, nejrozsáhlejší kapitola (45 stran) se nejdříve věnuje obnovitelným zdrojům obecně (co jsou 

obnovitelné zdroje energie (OZE), jaké OZE známe, proč jsou důležité, jaká je situace ve 

využívání OZE u nás a ve světě). Autor se následně poměrně detailně zaměřuje na využití sluneční 

energie pomocí fotovoltaických článků. Rozebírá vlastnosti a ekonomiku těchto článků a také 

způsoby jejich řazení do větších celků a některé technické problémy s tím související. Zcela však 

pomíjí další možnosti využití sluneční energie (např. fototermické panely či sluneční pece). První 

kapitola se pak dále věnuje využití energie větru, podrobněji i účinnosti větrných elektráren. 

Kapitolu pak zakončuje část popisující principy a vlastnosti palivových článků. Celá první kapitola 

představuje souhrn informací z mnoha pramenů, které autor řádně cituje. 

 

Druhá kapitola (10 stran) stručně představuje některé učební pomůcky – sady pro pokusy 

s obnovitelnými zdroji energie, které autor využil pro svoje experimenty. Autor v této kapitole 

využívá dokumentaci výrobců. 

 

Ve třetí a čtvrté kapitole (15 stran) pak autor popisuje řešení jim vytvořených pracovních listů (11 

stran v příloze) a jejich testování na střední škole. Tyto části, které by měly být dle zadání těžištěm 

práce, jsou výrazně stručnější než úvodní teoretická kapitola. 

 

I když je práce je psaná poměrně pečlivě, jsou v ní k nalezení některé nepříliš srozumitelné 

formulace, chyby plynoucí z úprav jiných částí textu či jiné drobné fyzikální nepřesnosti (např. 

s. 37 odstavec nad  (2.7), zápis „převodního vztahu“ mezi osvětlením a intenzitou záření pro 

sluneční záření na s. 28 a 72, chybně uvedené cíle v pracovním listu v příloze D, chybějící uzly ve 

všech schématech a další.  

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

V části 1.2.12 je na s. 40 uvedeno: „Bypassové diody také slouží jinému účelu a to k prevenci před 

tepelným zničením. V modulech s jedním zastíněným článkem a bez bypassové diody způsobí 

masivní ohřev ostatním článkům…“ Můžete toto tvrzení (včetně okomentování funkce 

bypassových diod) blíže vysvětlit? Proč? Kterým článkům? 

 

Na s. 75 je uvedeno bez uvedení zdroje spektrum klasické žárovky. Prosím, porovnejte toto 

spektrum s teoretickým spektrem záření černého tělesa (při 2000K až 2500K), případně spektrem 

žárovky získaným z vhodné odborné literatury. Komentujte zejména polohu maxima, zkuste 

vysvětlit rozdíl. 

 

V pracovním listu „Sériově nebo paralelně“ (příloha A) je uvedeno „Výkon dvou článků ať už 

sériově nebo paralelně zapojených musí být vždy stejný. Co z toho plyne…“ Prosím komentujte 

toto tvrzení. 

 

Jaký je rozdíl mezi radiometrickými a fotometrickými veličinami? Jaké jednotky k nim přísluší? 

Poupravte „převodní vztah“ mezi osvětlením a intenzitou záření pro sluneční záření na s. 28 a 72 

tak, aby byl zapsán správně. Na čem koeficient v tomto vztahu závisí? 



Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 
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