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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Model chování jednoduché stavby 
Jméno autora: Michal Jacko 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie 
Oponent práce: Ing. Vladimír Horyna 
Pracoviště oponenta práce: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo jasné a srozumitelné. 

 

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. 

Student měl v práci vytvořit energetický model jednoduché stavby. Prostup tepla stěnami a okny splnil bez výhrad. Dále 
měl počítat s energií získanou pomocí FV systému na střeše budovy. K tomuto bodu mám významné výhrady, protože i 
když student odhadl, jak velké množství energie FV panely vyprodukují, není v práci nijak vysvětleno, jak je vyrobená 
elektrická energie využita v modelované stavbě. Dále model nepočítá s žádnou tepelnou kapacitou stavby a jejího 
interiéru. V posledním bodu měl student otestovat výsledný model budovy v závislosti na různých materiálech konstrukce, 
tato část v práci ovšem chybí.  

 

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

Zvolený postup řešení zadaného problému je správný, až do chvíle kdy student odhadne energii získanou pomocí FV 
panelů, ale nijak neuvede, jak tuto energii ve stavbě dál využívá.  

 

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 úroveň práce je na velmi dobré úrovni.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce je spíše podprůměrná, práce obsahuje spoustu nesrozumitelných a netechnických formulací.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
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. 
Práce ve svém závěru obsahuje dlouhý seznam použité literatury, na níž se student v textu prakticky ale vůbec nikde 
neodkazuje (kromě obrázků). V práci vůbec nelze rozlišit, které tvrzení a případně výsledky student získal například 
měřením, a které pouze převzal z literatury. Práce vůbec neobsahuje aktuální stav řešené problematiky ve světě, což 
považuji za velký problém, protože podobných prací na prakticky stejné téma existuje celá řada a získané výsledky práce 
mohly být porovnány s podobnými pracemi.  
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Na základě výše uvedeného hodnocení navrhuji práci k obhajobě ale s výhradami k výsledkům práce (viz Splnění 
zadání a Výběr zdrojů, korektnost citací). 
 

Otázky:  

Jak je elektrická energie využívána v objektu a dalo by se využívat naakumulované elektrické energie v období, kdy 
je energie získaná z okolí nedostatečná?  

Jaký je energetický přínos střechy budovy do modelu? Nebo je střecha považována za plně zakrytou FV panely a 
zanedbána? 

Nedal by se energetický zisk budovy zlepšit změnou stavebních materiálů budovy?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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