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Přístup diplomanta k zadanému úkolu 

Student obdržel následující Pokyny pro vypracování: 

 Analýza stávajícího stavu, sestavení energetické bilance. 

 Návrh opatření pro snížení energetické spotřeby a jejich případné hodnocení ve smyslu platné 
legislativy či programů podpor. 

 Sestavení optimálních variant řešení a sestavení ekonomického modelu. 

 Vyhodnocení variant, shrnutí a vyhodnocení výsledků, formulace výsledků. 

Diplomant splnil zadání v plném rozsahu. 

Je třeba ocenit pečlivost při práci, zejména při terénním šetření a sběru dat na místě. Rovněž jsou celkem 
precizně navržena jednotlivá opatření, zahrnující např. i externí vyjádření statika. Rozsáhle je zpracována 
kapitola věnovaná ekonomickému zhodnocení, kde jsou provedeny citlivostní analýzy na různé vlivy. 
V době, kdy se ceny energií i technologií poměrně rychle mění, je právě citlivostní analýza důležitým 
výstupem.  

Nad rámec zadání se diplomant věnoval i možnostem snížení uhlíkové stopy. I to je pro investory důležitým 
parametrem při rozhodování.   

Tuto část hodnotím „výborně“ – A. 

 

Zvolený postup řešení 

Diplomant v zásadě opakoval standardní postup, uvedený např. ve vyhláškách č. 141/2021 Sb. a 140/2021 
Sb. V tomto smyslu nepřináší práce nic nového.  

Část práce je věnována snížení uhlíkové stopy. Diplomat pečlivě zpracoval teoretickou část, avšak následně 
bez další diskuse převzal hodnoty emisních parametrů [t CO2ekv/MWh] z jediného zdroje (viz str. 15). Přitom 
různé zdroje uvádějí výrazně jiné hodnoty. Při použití emisních parametrů z jiných zdrojů závěry mohly 
vyznít jinak. V dalších kapitolách se již věnuje zejména ekonomické stránce různých variant řešení (což je 
v souladu se zadáním), a málo akcentuje právě snížení uhlíkové stopy.  

V kapitole věnované možnostem využití větrné energie diplomant uvádí způsob výpočtu okamžitého 
výkonu větrné elektrárny [kW] – což do dalších výpočtů nikterak nevstupuje. Naopak dále pracuje s roční 
výrobou elektrárny [kWh], aniž by podrobněji uváděl způsob výpočtu.  

Spotřeba tepla na vytápění je uvedena pro 2018 a 2019 a do dalších výpočtů vstupuje hodnota roku 2019.  
Správně by měla být spotřeba tepla normalizována na výpočtové klimatické podmínky.   

Tuto část hodnotím „dobře“ - C. 
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Dosažené výsledky, jejich přínos a možnost praktického využití 

Výsledky práce jsou kvalitní a jsou aplikovatelné v praxi.  

Poměrně rozsáhlá kapitola věnovaná systému emisních povolenek (str. 19 a dále)  je nadbytečná, protože 
posuzovaný objekt se systému neúčastní.  Emisní povolenky nemají v tomto případě žádný vliv na 
ekonomiku opatření.  

Jedním z navržených úsporných opatření je sloučení odběrných míst (str. 44, 49). Zde jsou nedostatečně 
diskutovány legislativní a ekonomické aspekty, které jsou pro realizaci klíčové.  

Při volbě optimální varianty je málo zdůrazněn vliv úspor CO2. Např. chybí cena za uspořenou tunu 
CO2ekv,což je jedním z hodnotících parametrů některých dotačních programů.  

Tuto část hodnotím „velmi dobře“ - B. 

 

Jak práce odpovídá normalizačním, případně provozním a bezpečnostním předpisům 

Seznam použité literatury je zpracován velmi pěkně,  v souladu s ISO 690/010197.  

Diplomant používá nestandardní jednotku [kKč] namísto [tis. Kč]. Jde o marginálii, stejně jako použití 
slangových výrazů „primér“ a „sekundér“.  

Tuto část hodnotím „výborně“ – A. 

 

Formální náležitosti, vnější úprava, vzhled a přehlednost práce 

Jazyková úroveň práce je vysoká. Práce je přehledná, dobře čtivá se zřetelnou linií řešení. Po formální 
stránce má práce jednoduchou a přehlednou úpravu. Rušivě působí kombinace patkového písma pro text a 
bezpatkového v tabulkách. V tabulkách na str. 29, 32, 40, 41 a 54 jsou chyby vzniklé zřejmě při vkládání 
tabulek to textu.   

Tuto část hodnotím „velmi dobře“ – B. 

 

K diplomové práci vznáším následující dotazy: 

1. Čím si vysvětlujete, že roční výroba VTE Atlas s výkonem 2 kW je výrazně menší, než výroba VTE 
Domus, která má poloviční výkon? 

2. Proč jste se rozhodl převzít hodnoty emisních faktorů právě z literatury [4]? 

3. Je zřejmé, že jste při práci intenzivně spolupracoval s FAPO. Očekáváte, že FAPO nějakým 
způsobem využije vaši práci?  

 

 

Celkové hodnocení: „velmi dobře“ - B. 

 

 

 

V Č. Budějovicích,  25. srpna 2022     Ing. Karel Srdečný  


