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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  1  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  1  
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  2  
    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  1  
    

5. Přehlednost a členění práce:  1  
    

6. Odborná úroveň práce:  1  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  2  
    

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

slovně:   
    

 

Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

 

Cieľ práce je možné považovať za splnený s drobnými výhradami, ktoré nemajú zásadný charakter. 

V úvodnej časti práce bola popísaná norma ISO 50001 a zameranie jednotlivých článkov, ktoré sú 

základnou súčasťou aplikovaných požiadaviek v organizáciách.  

V druhej časti sa venovala autorka legislatívnym nástrojom využívaným v spoločnostiach vrátane 

záväzných požiadaviek EÚ a ČR. V tejto časti nebolo objasnené, ako je stanovená kategória podnikov 

(malý, stredný a veľký). Je však uvedené, že v prípade  zavedenia EnMS, nemusí spracovávať 

energetický audit podľa Zákona č. 406/2000 Sb. Táto informácia je nesprávne interpretovaná, 

nakoľko organizácia musí splniť i ďalšie.  

V tretej časti sú podrobne rozpracované jednotlivé požiadavky normy. Vo väčšine prípadov ich 

rozpracovanie je veľmi precízne, objavujú sa drobné nedostatky, ktoré nenarušujú celkový pohľad 

a vnímanie na zameranie normy. Objavujú sa i príklady ako aplikovať články normy vo veľmi 

zjednodušenom pohľade.  

Časť 4 popisuje spôsob zavedenie a prevádzky systému energetického manažérstva. Popis 

jednotlivých článkov je pomerne dobre rozpracovaný, komplexný a korektný. V texte sa objavili 

drobné nepresnosti napr. v časti 4.7.3 je popisovaný interný audit a použitý výraz „energetický audit“, 



 

čo však nie je identické. Viac by sa žiadalo rozpracovať vstupy a výstupy do preskúmania 

manažmentom. 

Popis plánovanie certifikácie v časti 5 je presný i so schematickým znázornením a bez zásadných 

pripomienok, nakoľko vychádza z požiadaviek ISO/IEC 17021-1: 2015.   

Autorka v časti 6 rozpracovala Príručku managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 

50001 pro společnost HAVI Logistocs, s.r.o. Výber spoločnosti sa javí ako vhodný a splňuje základné 

kritériá pre aplikáciu systému energetického manažérstva podľa normy ČSN EN ISO 50001: 2012. 

Jej vytvorenie je realizované na dobrej úrovni, snaží sa v pomerne dobrom rozsahu popísať základné 

atribúty normy ISO 50001. Jej aplikácia v praxi by bola prijatá akreditovaným certifikačným 

orgánom (resp. audítorský tímom). Objavili sa i drobné chybičky napr. v časti 6.1.1 chýba predmet, 

hranice boli stanovené.  

Časť 7 popisuje prínos zavedenia EnMS v spoločnosti HAVI Logistics, s.r.o. od stanovenia 

ukazovateľov energetickej náročnosti (EnPI) vo vzťahu k referenčným hodnotám. Tieto sú veľmi 

dobre nastavené, v jednom prípade je potrebné zvážiť jednotku EnPI – mesačná spotreba plynu na 

vykurovanú plochu v m3/m2. V tomto prípade nie je možné prijať takýto parameter, nakoľko síce 

dodávky zemného plynu sú merané v m3, ale fakturácia od dodávateľov zemného plynu je realizovaná 

v energetických jednotkách i s ohľadom na ďalší parameter. Vzťahovanie spotreby sa javí ako 

nedostatočné, nakoľko organizácia má / môže mať vykurované budovy a miestnosti s rôznymi 

výškovými hodnotami. 

Záver práce popisuje naplnenie cieľa bakalárskej práce, no jej využitie nie je len vo vypracovanom 

vzore Príručky, ale stanovenie ukazovateľov energetickej náročnosti a pod. 

V prílohe Energetická politika, ktorá spĺňa základné požiadavky normy ISO 50001. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Ktoré ďalšie podmienky musí stredný alebo veľký podnik splniť, aby nemusel preukazovať 

spracovanie energetického auditu podľa Zákona č. 406/2000 Sb.? 

2. Akým spôsobom by bolo vhodné nastaviť ukazovateľ energetickej náročnosti v prípade 

používania energie (palivo, elektrina) na vykurovanie budov a miestností? 
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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 

 


