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Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné):
Autor pracoval systematicky a průběžně aktivně konzultoval s vedoucím práce. V průběhu řešení
zadání se ukázalo, že bez rozšíření problematiky o analýzu chyby vzniklé zanedbáním dynamiky
prostupu tepla stěnami objektu není možné korektně zadání splnit a tuto analýzu provedl. Navíc
také zahrnul řešení ohřevu teplé vody tepelným čerpadlem s možností snížit spotřebu elektrické
energie vhodným časovým spínáním tepelného čerpadla.
Tato rozšíření (částečně iniciativní a částečně vnucená vedoucím práce) se následně projevila na
nedokonalé závěrečné redakci textu (špatná kvalita některých obrázků, popis časové osy by také byl
vhodnější např. ve dnech či měsících a nikoli v sekundách, úvodní popisné kapitoly jsou psány
rozvláčnějším a závěrečné úspornějším stylem atd.).
Nicméně autor v práci dokázal schopnost výzkumné práce a jím vytvořené kódy plánují
zaměstnanci K13115 použít jako podklad publikační činnosti a tak přes uvedené výtky hodnotím
práci jako výbornou.
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