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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce X      

3 Teoretická část práce  X     

4 Praktická část práce X      

5 Formální úprava práce  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou rizik solárních panelů nakupovaných mimo EU. Lze 

konstatovat, že studentka splnila cíle bakalářské práce a prokázala schopnost samostatné 

práce.  

 

Po formální stránce je bakalářská práce vypracována na dobré úrovni. Práce obsahuje 

přehledný, abecedně řazený seznam použitých symbolů a zkratek. Seznam použité literatury 

obsahuje celkem 44 knižních a elektronických zdrojů, na které se autorka v práci odkazuje.  

V kapitole 7 se autorka odkazuje na nesprávný původní zdroj.  

 

V rámci teoretické části se autorka věnuje teoretickým aspektům obnovitelných zdrojů 

energie, fotovoltaiky, legislativy, managementu rizik, SWOT analýze a analýze FMEA. 

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Lze však diskutovat nad nutností některých částí kapitol 

(například rozebírání vodní energie, biomasy, větrné energie a geotermální energie považuji  
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za nadbytečné), případně nad rozsáhlostí kapitoly Fotovoltaika. Naopak rozbor analýzy 

SWOT se jeví jako příliš stručný v porovnání s analýzou FMEA. 

 

V praktické části práce autorka charakterizuje vybranou společnost a aplikuje teoretické 

znalosti SWOT analýzy a analýzy FMEA. Vytváří zde také procesní diagramu nákupu panelů. 

Jednotlivé analýzy jsou vypracovány velice přehledně, nechybí zde slovní okomentování 

jednotlivých kroků.  

 

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

V kapitole 1.5 Sluneční energie používáte pojem solární architektura. Co si pod tímto pojmem 

představujete?  

 

Na str. 43 a 44 ukazujete klasifikaci významných následků vady, pravděpodobnosti výskytu 

vady a pravděpodobnosti detekce vady. Uveďte prosím zdroj těchto klasifikací.  

 

V práci charakterizujete vybranou společnost, kterou nazýváte společnost XY, s.r.o. se sídlem 

v Brně. Dle popisu a použité literatury se s však zřejmě jedná o firmu SOLSOL, s.r.o. Má toto 

označení firmy důvod?  

 

V rámci kapitoly Produkty (str. 47 a 48) prezentujete datasheet dvou produktů – 

monokrystalický fotovoltaický panel SunVivo a polykrystalický fotovoltaický panel 

SunPrimo. Proč jste z celého portfolia společnosti vybrala právě tyto dva?  
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