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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Téma diplomové práce s ohledem na snižování energetické náročnosti obytných 
budov je v poslední době velmi aktuální a řeší se problematika podstatného snížení 
spotřeby energií v této oblasti. V prvé části práce se student zabýval obecně 
problematikou historie a vývojem zlepšování podmínek bydlení a energetickou 
náročností podle příslušných norem a vyhlášek. V hlavní části práce provedl výpočet 
energetické potřeby tepla pro   dvougenerační rodinný dům podle zadaného projektu 
domu a na základě toho navrhl způsoby zabezpečení potřeby energií různými 
variantami dodávky tepla a elektrické energie. V závěru je provedeno srovnání roční 
spotřeby energií a ekonomické vyhodnocení. V návrhu je též zahrnuta domácí plnící 
stanice stlačeného zemního plynu pro   osobní automobily obyvatelů domu. 

Práce je rozsáhlá a náročná jednak na studium a výběr podkladů, tak i na teoretické 
zpracování.   

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Práce má celkem 96 stran textu, 4 přílohy celkem 6 A4. Dosažené výsledky jsou 
v podstatě správné a přínosem práce je posouzení možností snížení energetické 
náročnosti konkrétního rodinného domu. Práci je možno využít pro další projektovou 
přípravu zadaného projektu rodinného domu. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 



 2

Jednotlivé části práce odpovídají významu a důležitosti pro zpracovanou 
problematiku. Převážná část, zejména výpočtová je na základě samostatné práce 
studenta a využití předchozího studia na fakultě.. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Zásady pro vypracování diplomové práce student v zásadě dodržel. Vnější úprava 
práce je velmi dobrá, práce je přehledná. V práci správně využívá příslušné normy 
nebo legislativní prostředky (vyhlášky). V části 12. Ekonomické vyhodnocení nejsou 
zcela správně vyhodnoceny roční spotřeby jednotlivých druhů energií a celková 
spotřeba energie, zejména u tepelného čerpadla - část 12.4, tabulka 12.7. v letních 
měsících není zapotřebí pro dodávku tepla pro ohřev TV uváděný počet provozních 
hodin tepelného čerpadla (pokud nebude např. sloužit pro ohřev vody v bazénu).   

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

Bylo by účelné vysvětlit a upravit p ředchozí připomínku k variant ě s tepelným 
čerpadlem a doplnit všechny varianty hodnocením energetické náročnosti variant ve 
smyslu vyhlášky č.148/2007 Sb. , včetně zařazení varianty do kategorií podle této 
vyhlášky (příloha č. 1, tabulka v odstavci č. 2) 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Student v diplomové práci prokázal velmi dobrou orientaci v zadaném tématu a 
využil dostatečně získané znalosti z předchozího studia. Diplomovou práci doporučuji 
k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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