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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Posouzení variant investičního záměru
Jméno autora: Bc. Šárka Schneiderová
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Oponent práce: Ing. Jana Kulková
Pracoviště oponenta práce: 1.projekční CZ s.r.o.

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
V rámci diplomové práce autorka posuzovala investiční záměr jak z hlediska energetické náročnosti budovy, tak i
z finančního hlediska stavebních investic. Hledala se nejoptimálnější varianta řešení investiční záměru v souladu se směrnicí
Evropské unie č. 2010/31 EU (požadavek na budovu ve vlastnictví veřejné správy v oblasti její energetické náročnosti).
Předmětem investičního záměru byla veřejná budova Emauzy, která se nachází v hlavním městě Prahy.

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.
Diplomová práce splnila zadání - došlo k doporučení varianty investičního záměru investorovi na základě finančních a
technologických výpočtů. V rámci práce byly provedeny propočty jednotlivých variant. Výpočet úspory energie pro varianty
investičního záměru budovy byly provedeny na základě vypracování průkazu energetické náročnosti budovy.

Zvolený postup řešení vynikající
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Autorka na začátku své práce velmi pečlivě setřídila a popsala problematiku v oblasti úspory energií - především zákona č
406/2000 Sb. „O hospodaření energií“ a vyhlášky č. 78/2013 „O energetické náročnosti budov“. Následně vytvořila schéma
shrnující možné návrhy opatření ke snížení ENB a navrhla varianty investičního záměru. U variant bylo počítáno se všemi
možnými náklady na výstavbu či rekonstrukci.
Původní záměr autorky využít již vypracovaný průkaz energetické náročnosti vypracovaný pro majitele budovy se v průběhu
řešení ukázal jako nedostatečný z důvodu neznámosti všech zdrojových dat. Autorka se správně rozhodla pro vypracování
nového PENB stávajícího stavu části objektu (Objekt A). Toto řešení bylo nejlepším způsobem, jak dojít k výpočtu
procentuální úspory energie v budově při porovnání stávajícího stavu a navržených variant.
Ekonomické výpočty byly konzultovány s katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví fakulty stavební ČVUT, z čehož usuzuji
správnost postupu u výpočtu propočtů.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Autorka využila podkladů od majitele budovy - výkresovou dokumentaci a podklady od firmy, která zpracovávala PENB.
Při psaní diplomové práce autorka konzultovala s lidmi zabývajících se danou problematikou  - jak z ekonomického hlediska
tak technologického, což se projevuje v práci při návrzích PENB či řešení propočtů.
Závěr diplomové práce (doporučení jedné z uváděných variant) je výsledkem, který by byl nejspíše v praxi realizován.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Diplomová práce je pečlivě popisována z pohledu ENB a ekonomickho hlediska, taktéž správnost používání formálních zápisů
je v této diplomové práci v pořádku.
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
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.
Autorka dodržela citační normy, v celé práci jsou správě používány základní pojmy a dle mého názoru je správně čerpáno
z použitých zdrojů.
V rámci získávání zdrojů autorka komunikovala s majitelem budovy i s firmou vyhotovující PENB. Poskytnuté podklady jsou
v diplomové práci popsány a jsou použity i v textu samotné diplomové práce.

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.

Autorka zpracovala práci velmi pečlivě, zodpovědně a s použitím všech dostupných zdrojů. Práce částečně
připomíná energetický audit pro budovy. Jsou zde řešeny jak ekonomické, tak technologické aspekty budovy,
v energetickém auditu je navíc řešen časový aspekt pro danou budovu.

Otázka: Ve variantách nebyly použity žádné obnovitelné zdroje energie (OZE), lze je tam využít?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.
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