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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  2  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  1  
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  1  
    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  1  
    

5. Přehlednost a členění práce:  1  
    

6. Odborná úroveň práce:  3  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  3  
    

8. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  B  

slovně: Velmi dobře  

    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

Předložená práce se týká optimalizace vytápění současných novostaveb s nároky na nízkou 

energetickou náročnost. První tři kapitoly práce se věnují teoretickému popisu problematiky, kde 

student popisuje tepelné ztráty, sluneční zisky a typy vytápění, přičemž zmiňuje podstatné vztahy a 

hodnoty, které budou stěžejní v části druhé. Některé části teoretického popisu by bylo vhodné více 

rozvinout – jako například samotné prvky otopné soustavy a příslušné popisující matematické 

vztahy – nicméně i v současném pojetí je spojitost schémat otopného systému a příslušných rovnic 

patrná. 

 

Z praktické části práce je patrné, že student učinil několik experimentů – např. pro odhad tepelných 

ztrát objektu – a že se o problematiku celkově aktivně zajímal. Z porovnání výpočtu ztrát tokovou 

metodou a realizovaným měřením je patrné, že přesnost výpočtu je ucházející. Bylo by ovšem 

vhodné se nad naměřenými a vypočtenými daty více pozastavit a případně výpočet po znalosti 

experimentálních dat zpřesnit. Obdobně by bylo vhodné pozastavit se nad spotřebovanou energií na 

vytápění (kapitola 5.6), kde je sice popsaná metodika výpočtu, ale už není uveden výsledek – tedy 

energie potřebná na topnou sezonu.  

 

V poslední kapitole (kapitola 6. Alternativní způsoby vytápění) je zmíněno několik navrhovaných 

metod pro optimalizaci vytápění, přičemž v poslední části je ekonomické zhodnocení jednotlivých 

variant. Je patrné, že žádná z navrhovaných variant ekonomicky nedává smysl, neboť i v popisu 



 

objektu (kapitola 4) je zmíněno a popsáno, že se jedná o budovu, hodnocenou průkazem energetické 

náročnosti v kategorii B. Modelová budova tedy dle mého názoru byla pro danou problematiku 

nevhodně zvolena a přínos práce tím strádá, což byl hlavní důvod pro navrhnutí celkového 

hodnocení B. 

 

Po formální stránce je práce přehledně sepsaná a oceňuji uvedené zdroje a poznámky pod čarou. 

Chybí pouze očíslování zdrojů v kapitole Použité zdroje, nicméně to na formálním zpracování 

z mého pohledu kvalitu práce neshazuje.  

 

Práci k obhajobě určitě doporučuji. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. V podkapitole 3.3 – Matematický popis vybraných otopných systémů, je uvedeno, že pro 

vytvářené modelu byly použity zjednodušující předpoklady, pro zjednodušení 

matematického modelu. Uveďte, jaké konkrétně byly tyto předpoklady a zevrubně 

zanalyzujte, jejich vliv na celkovou přesnost modelu. Tedy – mohlo se stát, že bylo přijato 

takové zjednodušení, které by pak vedlo k jinému ekonomickému rozhodnutí? 

 

2. V tabulce 22 – Výnosnost investice jednotlivých variant, je uvedeno NPV pro různé 

posuzované varianty vytápění. Vypočtěte prosím, pro jaké ceny silové elektřiny je možné o 

jednotlivých variantách uvažovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:        Podpis: 

 



 

Poznámky: 

1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 

2) Pro celkové hodnocení (bod 8) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze 

tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě   dostatečně   nedostatečně  

A B C D E F 

 


