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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): 

Práce řeší problematiku decentralizovaného zásobování energiemi pro rodinný dům 
s pomocí kombinované výroby elektrické a tepelné energie spalováním zemního 
plynu. 

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

V práci je proveden výpočet tepelných ztrát objektu podle ČSN 38 3350, podle ČSN 
06 0210 a obálkovou metodou, tedy je vlastně porovnání tří metod vyhodnocení. Dále 
je řešeno celkem 5 variant možného řešení zásobování objektu energiemi a jejich 
ekonomické porovnání. Dále je řešena varianty zvýšení využití vyrobené elektrické 
energie z kogenerace pro plnění tlakové láhve osobního automobilu CNG. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Autor pracoval velmi samostatně a iniciativně, konzultace byly vždy ke konkrétním 
problémům. 

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): 

Práce odpovídá zásadám pro vypracování diplomové práce, je doplněna přehledem 
použitého značení a přehledem použité literatury, na kterou jsou odkazy v textu. 
Nepřesnosti, kterým se autor také nevyhnul, jsou na úrovni překlepů a nepřesností, 
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jako například v nadpisu kap. 3.1 "utekla" čárka na další řádek. Trochu závažnější 
je, že autor používá pro značení tepelného výkonu a spotřeby tepla střídavě symboly 
Q a P a tento chaos se mu v některých případech objevil i v záměně kW a kWh. 

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

Jaké boudou reálné časy využití kogenerační jednotky a čím by bylo možno tento čas 
prodloužit? 

Kolik by bylo nutno dokupovat elektrické energie pro nasazení fotovoltaických 
článků? 

Jaká je denní charakteristika výkonu fotovoltaických článků? 

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

Práce je zpracována na výborné úrovni, doporučuji ji k obhajob ě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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