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 Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Dagmar BŘEHOVSKÁ 

Téma diplomové práce:  Energetická koncepce vybraného objektu 

Studijní obor:    Komerční inženýrství v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit spotřebu vybraných energií, konkrétně elektrické 

energie a zemního plynu, ve vybraném objektu a navrhnout opatření vedoucí k úsporám 

jmenovaných energií.  

V první části diplomové práce studentka stručně charakterizovala podnikatelskou skupina 

Saller Group a její českou společnost Sallerova výstavba, spol. s.r.o., pro niž práci 

zpracovávala. Zároveň zde také detailně popsala vybraný objekt, kterým je administrativní 

budova v Praze-Jinonicích. 

Ve druhé, praktické části diplomové práce studentka popsala napojení administrativní 

budovu na městskou elektrizační soustavu, uvedla spotřebiče odebírající elektrickou 

energii a analyzovala spotřebu elektrické energie v časovém období 2008 – 2011 

v naturálních i peněžních jednotkách. Totéž studentka provedla i pro spotřebu zemního 

plynu. 

Na základě zhodnocení spotřeby elektrické energie a spotřeby zemního plynu studenta 

v praktické části diplomové práce uvádí tři oblasti návrhů, jejichž případná realizace je na 

rozhodnutí managementu společnosti. Stěžejním návrhem je návrh týkající se oblasti 

spotřeby elektrické energie. Studentka zde uvádí návrhy neinvestičního i investičního 

charakteru. Návrhy investičního charakteru následně studentka zhodnotila prostou 

metodou doby návratnosti. 

Diplomová práce je vhodně doplněna 5 přílohami. 
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2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala diplomovou práci samostatně, zpracování diplomové práce 

pravidelně konzultovala s vedoucí diplomové práce. Studentka prokázala schopnost 

samostatně řešit zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byl v diplomové práci shledán následující nedostatek: 

 str. 23, tabulka 6: položka regulované služby celkem je nesprávně vypočtena a 

tudíž i procentuální podíly jsou chybně vypočteny. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotaz: 

 Uvažuje vedení společnosti o realizaci některého z Vámi navrhovaných opatření? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Práce splňuje veškeré 

formální náležitosti. V práci se vyskytuje drobný formální nedostatek, který ale nijak 

nesnižuje úroveň diplomové práce: 

 v obsahu se dvakrát vyskytuje „Seznam zkratek“; 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodným podkladovým materiálem zejména pro vedení společnosti 

Sallerova výstavba, spol. s.r.o.  

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou  

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 17. května 2013 


