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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posouzení efektivnosti instalace elektrického průtokového ohřevu vody v 
bytovém domě 

Jméno autora: Lukáš Gdula 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Tomáš Podivínský 
Pracoviště oponenta práce: Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zajímavé zadání, díky skutečnosti že se jedná o praktickou práci pro konkrétní dům. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 bylo splněno jen s drobnými výhradami, které se týkají uplatnění výsledků v praxi. (viz dále) 
 

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

Řešení je po teoretické stránce v pořádku a odpovídá úrovni bakalářské práce. Na zvoleném postupu student prokázal 
pochopení problematiky a schopnost aplikovat nabyté teoretické znalosti na konkrétní případ.  

 

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. 
Odborná (ekonomická) úroveň odpovídá bakalářské práci. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Až na několik málo drobností je práce po formální i jazykové stránce na velmi slušné úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Volba zdrojů je úplně v pořádku. Na druhou stranu citováno téměř není. 
 

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. 
Hlavním výsledkem práce je doporučení nerealizovat diskutované technické opatření. Se zdůvodněním závěru se mohu 
ztotožnit. Zároveň existuje prostor pro další rozvinutí práce s použitím sofistikovanějších přístupů, které však přesahují 
bakalářskou úroveň (např. hodnocení metodou reálných opcí apod.). 
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V práci je správně uvedeno, že reálné úspory jednotlivých bytů by se lišily v závislosti na jejich vzdálenosti od zdroje TV. Na 
druhou stranu není uvažována/diskutována skutečnost, že značné rozdíly by byly i v závislosti na počtu osob žijících 
v jednotlivých bytech (které se pravděpodobně značně liší) a tedy i návratnost investice by se lišila byt od bytu. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Po stránce teoretické a odborné nemám téměř co vytknout (s nad s výjimkou některých dílčích kalkulací v Tab. 2 
a Tab. 3). Z praktického pohledu mi chyběl alespoň krátký komentář ohledně prosaditelnosti celé případné 
investice v prostředí bytového družstva. (… jakkoliv jsem si vědom, že to je aspekt pro odbornou práci v oboru 
ekonomie diskutabilní) 

 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  
B - velmi dobře. 
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