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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Soběstačný komplex rodinných domů 
Jméno autora: Bc. Michaela Loová 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 

Oponent práce: Ing. Helena Křišíková, Ph.D. 

Pracoviště oponenta práce: Regulus, spol. sro. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadané téma diplomové práce hodnotím jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání diplomové práce bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Diplomantka pro zpracování své závěrečné práce zvolila správný postup. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň předkládané diplomové práce hodnotím jako velmi dobrou. Diplomantka využila dostatečné množství 

dostupných podkladů pro zpracování závěrečné práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je zpracována na dobré grafické úrovni, bez výraznějších gramatických chyb a překlepů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 

výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 

odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 

s citačními zvyklostmi a normami. 
Diplomantka pro svou závěrečnou práci použila dostatečné množství podkladů, které jsou v práci řádně odlišeny od 

vlastních návrhů a výpočtů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 Diplomantka se ve své závěrečné práci zabývá návrhem komplexu soběstačných rodinných domů.  

 Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části byla zpracována rešerše stávajících 

soběstačných komplexů budov ve světě.  

 V praktické části je zpracována projektová dokumentace vytápění, zásobování vodou a systém 

odkanalizování objektu. Vytápění objektu je uvažováno ve dvou variantách – s lokálními zdroji pro jednotlivé domy 

a se zdrojem centrálním pro celý komplex budov. Výhody a nevýhody obou variant jsou v práci naznačeny. 

 

- Jak bude probíhat správa navržených technických zařízení v komplexu, případně jsou tyto zdroje přístupné 

ke správě vzdáleně? Jak bude postupováno v případě poruchy na některém ze zařízení? 

- Jakým způsobem bude rozhodováno o předání vyrobené elektrické energie z FV systému z domů s přebytky 

do domů s vyšší spotřebou elektrické energie a jak budou tyto přetoky realizovány? 

- Jak bude v rámci komplexu rodinných domů realizováno rozúčtování spotřeby tepla, vody a elektrické 

energie? 

- V textové části je uvedeno, že pro danou lokalitu nebyl proveden hydrogeologický posudek. Jaký vliv bude 

mít změna hodnoty koeficientu vsaku na návrh vsakovacího tělesa? 

- Je navržený zásobník teplé vody OKC 120 svými parametry dostačující pro řešené rodinné domy  

a předpokládaný způsob ohřevu tepelným čerpadlem? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
Datum: 6.5.2022     Podpis: Ing. Helena Křišíková, Ph.D. 


