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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Cíle práce jsou jasně a přehledně formulovány v úvodu práce. V rešeršní části je objasněna 

problematika použití fotovoltaických panelů a zejména obecný postup při ekonomickém zhodnocení 

energetických projektů. V dalším je popsán postup hodnocení konkrétního projektu s využitím 

fotovoltaiky. Vlastní řešení spočívá v stochastickém přístupu k stanovení vstupních náhodných 

parametrů z dostupných historických dat. Na základě určených distribucí vybraných parametrů je poté 

metodou Monte Carlo určena hodnota hodnotícího kritéria, v tomto případě očekáváné čisté současné 

hodnoty doplněné očekávaným IRR a diskontovanou dobou návratnosti. Pro sestrojení modelu včetně 

distribučních funkcí autor použil volně dostupný nástroj Crystal Ball integrovaný v MS Excel.  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Navržená metodika je poté aplikována v případové studii, která detailně ukazuje postup při výpočtu 

sledovaného kritéria. V další práci je možné porovnat výsledky použité metody s ekonomickým 

hodnocením "klasickými" používanými metodami. Práci hodnotím stupněm výborně a doporučuji ji 

k obhajobě.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Zkoumal jste použití i jiných nástrojů k simulaci metodou Monte \Carlo? 

2. Jak složité je využití sestrojeného modelu v závislosti na geografické lokalitě? Jaké parametry závisí 

na této poloze? 

3. Které jiné metody se používají pro ekonomické hodnocení energetických projektů?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 19.1. 2021        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


