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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Energetické hodnocení bytového domu a optimalizace řešení Jméno autora: Jakub ČERVINKA Typ práce: bakalářská Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov Oponent práce: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. Pracoviště oponenta práce: Katedra technických zařízení budov  II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce obsahuje energetické hodnocení a projekt ústředního vytápění u modernizace bytového domu.  
 
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.  
Zadání je v části projekční, zejména grafické, na nadstandardní úrovni.   
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Metodika hodnocení ENB ve třech modelových variantách je vhodně volena a vede ke správným závěrům.   
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Práce je zpracovaná profesionálně, s využitím aktuálních technických a technologických metod řešení.   
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její celkovou srozumitelnost 
Zpracování přehledné a srozumitelné.  
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi. 
Použitá literatura a citace odpovídají tématu i zadání bakalářské práce. 
 Další komentáře a 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.  
Obsah práce splnil požadavky zadání. Student prokázal výbornou odbornou orientaci jak v části studijní, tak projekční. 
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Otázka k obhajobě:  
Uveďte přednosti teplovzdušného vytápění objektů ve vztahu k teplovodnímu vytápění při aktuálním hodnocení ENB a při používání alternativních zdrojů. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
     Datum: 19.6.2016     Podpis: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. 


