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Téma bakalářské práce v sobě zahrnuje jak rešeršní prvky, tak i zpracování 
experimentálních dat s využitím pokročilých počítačových programů. 
Celosvětově se jedná o vysoce aktuální téma. Využití solárních energie má 
rostoucí trend, i když nejvyšší růst již ve většině vyspělých zemí proběhl. To 
se týká i České republiky, kde navíc vlivem nedávných kauz není další růst 
vnímán příliš pozitivně. 

 

Vlastní přínos a 
náročnost 

V první části práce se autorka věnuje vysvětlení pojmů. Potom následuje 
popis legislativy v rámci Evropské unie se zhodnocením využití solární 
energie v jednotlivých členských státech. Zvláštní pozornost je v samostatné 
kapitole věnována České republice. Vzhledem k rozsahu problematiky je 
rešerše ve vymezeném rozsahu zpracována vyváženě. Hlavní přínos práce je 
v případové studii, kde se s využitím počítačových programů provádí 
zpracování získaných dat i vlastních pozorování. 

 

Otázky a 
hypotézy 

Energetický potenciál solární energie v rámci Evropské unie je 
dokumentován zpracováním dat v počítačových programech a i porovnáním 
počítačových výsledků s vlastními pozorováními, kde byla zjištěna 
vyhovující shoda, což příjemně překvapilo i samotného školitele. 

 

Design metody a 
data 
 

Bakalářská práce je zpracována pečlivě s minimálním množstvím překlepů a 
použití nevhodných termínů. Počítačové metody pro odhad solární energie 
se staly součástí až posledních verzí programů ArcGIS. Z tohoto pohledu je 
jejich využití v rámci bakalářského práce hodnoceno velice pozitivně. 

 

Zpracování dat 
 

Jak již bylo zmíněno, zpracování dat probíhalo s využitím pokročilých 
počítačových systémů. V případě metody Area Solar Radiation bylo třeba 
nakonfigurovat vyšší výkon počítačů na serveru tak, aby výpočet probíhal 
alespoň v řádu hodin. I když tyto úkony prováděl školitel, vlastní zpracování 
bylo již v rukách autorky. 

 

Presentace dat  Prezentace získaných dat a výstupů modelových výpočtů v GIS jsou 
provedeny zdařile i přesto, že volby odstupňování úhrnů solární energie 
vzhledem k jejich vyrovnanosti v jednotlivých měsících na území České 
republiky činí potíže z hlediska rozlišení v mapových přílohách. Po pečlivém 
výběru z mnoha variant však autorka dospěla k zdařilým výstupům zejména 
v digitální verzi práce. 

 

Interpretace dat 
 

Výsledky zpracování dat jsou vhodně komentovány v rámci rozsahu 
bakalářské práce. 

 

Literatura 
 

Autorka v  bakalářské práci cituje velké množství tuzemské a zahraniční 
literatury. Odkazy na literaturu jsou dobře provázány s textem. 

 

Logika textu a 
formální úprava 

Text je zpracován pečlivě a obsahuje pouze několik překlepů a nepřesností.   

výsledná 
známka 

Autorka zpracovala řadu tuzemských a zahraničních zdrojů. Při zpracování 
dat použila pokročilé počítačové metody a výsledky zdařile prezentovala. 
Bakalářská práce splňuje všechny požadavky na ni kladené, proto ji 
doporučuji k obhajobě s kladným hodnocením. 

 

 


