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Základní charakteristika práce. 

Tématem je hodnocení investice do solárního panelu, který je používán k ohřevu vody. Jde o aktuální 

problém, který v současné době řeší řada domácností. Výklad je věnován pouze této problematice a 

její celospolečenské aspekty jsou pouze naznačeny. V zásadě jde o komparativní studii. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

„Cílem práce je zhodnotit investici do solárních kolektorů umístěných na rodinný dům.“ (str. 10 – 11) 

Při stanovení hypotézy je akceptována současná dotační politika vlády. Závěry uvedené na str. 62 

svědčí o splnění cíle práce. Zamítnutí hypotézy ukazuje, že ani kofinancování dotací nezajistí 

efektivnost analyzované investice. Z technického hlediska jde doplňkové řešení a souhlasím 

s kolegyní Cápíkovou, že „za stávající situace budou solární systémy na rodinné domy montovat 

zejména lidé s ekologickým cítěním.“ (str. 62) 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Ano, postup výkladu odpovídá zaměření práce. Autorka dokázala aplikovat teoretické poznatky 

v rámci problematiky, která prochází rychlým technologickým vývojem. Komparace mohla zahrnout i 

jiné způsoby ohřevu vody, například průtokové ohřívače (u nichž nevznikají potíže se skladováním 

vody). 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Obsah práce je rozdělen na teoretickou a praktickou (analytickou) část. Výklad v obou částech je 

vyvážený (svým způsobem vyčerpávající) a jeho zaměření umožňuje splnit zadané cíle. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Ano, ke struktuře a logice výkladu nemám připomínky. 
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část je rozdělena na dva tematické okruhy. První začíná charakteristikou metod hodnocení 

investic a končí stanovením zůstatkové hodnoty. V zásadě jde o učebnicový výklad (jiný asi být 

nemůže), který prokazuje dobrou orientaci autorky v příslušné odborné literatuře. Pátá kapitola 

(poslední v teoretické části) je věnována využití solární energie, s akcentem na cíl práce – solární 

kolektory. Odmítnutí fotovoltaických panelů (str. 35) vychází ze zastaralé literatury (Srdečný, 2006) a 

porovnání s běžnou nabídkou fotovoltaických elektráren by přineslo záběr komparace. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Praktická část obsahuje zasvěcený pohled na využití solárního systému z technického hlediska a 

k aplikaci metod nemám připomínky. Argumentace je věcná, stejně tak interpretace výsledků. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Cíl práce byl splněn a kolegyně Cápíková dokázala odpovědět „zdali investovat do solárního zařízení 

na ohřev vody, nebo je efektivnější zůstat u elektrického bojleru, kterým rodina ohřívá vodu 

doposud.“ (str. 10) Z vlastní zkušenosti považuji bojler o objemu 300 litrů pro čtyřčlennou rodinu (str. 

45) za předimenzovaný, a to i při využití tzv. nočního proudu. Respektuji parametry stanovené 

autorkou, protože cílem práce bylo vyhodnotit investiční variantu, a to se autorce podařilo. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Práce nemá formální nedostatky a citační norma je dodržena. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Využití zdrojů odpovídá požadovaným standardům. Absence zahraniční literatury je u daného tématu 

přirozená. 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Teoretická část má podobu komentovaného konspektu, což je u charakterizované problematiky 

jediné možné řešení. 

 

Další poznámky 
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Celkové hodnocení práce 

Bakalářskou práce Markéty Cápíkové „Finanční hodnocení investic“ doporučuji k obhajobě. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

 Dospěla jste k zamítnutí hypotézy a investici doporučujete realizovat při ceně elektrické 

energie nižší než 1,80 Kč/KWh. Jaká je běžná cena elektrické energie? Jsou firmy, které 

dodávají solární systémy ziskové? 

 Jaké jsou další způsoby ohřevu vody používané v současných domácnostech? 
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