
 

1/3 
 

POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Energetická optimalizace rodinných domů s nízkoenergetickou náročností a 
analýzou jejich vhodných technických systémů 

Jméno autora: Bc. Vít Jiránek 
Typ práce: diplomová 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je zaměřeno především na stavebně technologickou optimalizaci konkrétních rodinných domů 

s variantním výpočetním posouzením energetické náročnost a finanční rozvahou. Výsledkem by měla být podrobná analýza 

umožňující praktické využití výsledků pro úpravu konceptu posuzovaných rodinných domů.  

Zadaní je tedy zaměřeno spíše praktickým směrem s využitím skutečných projekčních podkladů. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Předložená diplomová práce obsahuje téměř všechny části zadání. 

Na začátku se student věnuje rešeršní části, na níž navazuje analýza typizovaných domů a z ní vyplývající návrh 

optimalizačních opatření na úrovni obálky budovy i variantního řešení technických systémů. Poslední kapitola je věnována 

podrobnějšímu výpočtu energetické náročnosti posuzovaného domu (a několika dalších typizovaných budov) a rozboru 

využitelnosti elektrické energie vyrobené instalovaným fotovoltaickým systémem. 

 

Mé výhrady směřují především k tomu, že práce postrádá jasnou myšlenkovou nit, která by prostupovala jednotně celou 

prací a směřovala k nějakému konkrétnímu cíli. Práce tak působí jako šitá horkou jehlou bez jasného vytyčení cíle, ke 

kterému by student od začátku směřoval. Byla-li cílem praktická optimalizace projektu, pak nerozumím nedostatečné 

analýze problémů posuzované budovy a především zcela nedostatečnému rozsahu návrhu optimalizačních opatření, který 

by měl zcela stěžejní.  

Přestože je v zadání zmiňována finanční rozvaha, která je dle mého názoru pro zvolený koncept praktického zaměření práce 

zcela zásadní a mohla by být právě tím cílem, ke kterému student bude od počátku mířit, práce ji zcela pomíjí a věnuje se 

pouze posouzení příjmu z instalované FV elektrárny. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Přestože byl zvolený postup řešení v základních principech správný – tzn. postupovat od rešerše, přes analýzu k optimalizaci 

a jejímu následnému vyhodnocení, není její faktické provedení dostatečné. Jednostranně zaměřené rešeršní část plně 

nevystihuje těžiště řešeného problému, čímž trpí i následující analýza, která nejde do dostatečné hloubky. Přestože studen 

provedl řadu výpočtů, které mu jistě zabrali mnoho práce, nedostavil se prakticky žádný výsledek ani poznání, které by jistě 

mělo být součástí závěrečné práce. 

Za světlejší bod práce lze považovat analýzu využitelnosti elektrické energie vyrobené FV elektrárnou, která jako jediná nese 

stopy jasného myšlenkového posunu s jasně definovaným problémem na začátku, analýzou a použitelným výsledkem. Tato 

část zřejmě studenta bavila, na rozdíl od částí předchozích…. 
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Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce trpní nejasně zvoleným cílem jejího zpracovatele a zřejmě i menším zapálením pro věc. Práce navíc 
obsahuje velkou spoustu faktických chyb, kterým by měl student posledního ročníku vyhnout. Závěry práce tak celkově 
vyznívají do ztracena a nepřinášejí žádné poznatky ani praktickou využitelnost.  
Počáteční rešeršní část je zaměřena velmi jednostranně a na zbytečně mnoha stranách popisuje rozdělení energetických 
standardů, které nejsou těžištěm práce. Student využívá především jeden zdroj informací (článek TZB-info) a málo si 
informace ověřuje z jiných zdrojů. Naprosto chybí rešeršní část týkající se stavební a technologické části pasivních 
dřevostaveb, kterou by mohl využít v následující analýze a návrhu optimalizačních řešení. 
Analýza nejde do hloubky a dostatečně se nezabývá zcela příšerným a nevhodným dispozičním řešením budovy (stačila by 
konzultace s architektem), stavebně fyzikálními problémy, konstrukčními detaily a technologickými nedostatky. V analýze 
zcela chybí rozbor energetické bilance a úvaha, kam budovu dále směřovat tak, aby byly napraveny všechny nešvary 
současného řešení. Vzhledem k tomu, že vzorový objekt je již v provozu mohla být provedena analýza měření kvality 
vnitřního prostředí (měřením na budově).  
Nedostatečná rešerše a především analýza se projevila ve velmi plochém návrhu optimalizačních opatření, které navíc 
nemají jasný cíl (ekonomika, environmentální stránka, kvalita vnitřního prostředí, stavební fyzika ….?). Studen 
v optimalizaci nepracuje komplexně s celým konceptem (tvar budovy, velikost oken, natočení, dispozice, apod.). Navržená 
opatření vykazují mnoho nedokonalostí a nejsou komplexně posouzena. Student navíc pominul mnoho lepších řešení 
(stačilo lépe provést rešeršní část). Návrh technologických řešení obsahuje zásadní nedostatky – vzduchotechnika je 
navržena zcela chybně (akustické mosty), kombinace technologií je nelogická (např. ke krby nejsou uváženy solární 
termické kolektory, naopak u tepelného čerpadlo jsou upřednostněny před FVE, která by byla vhodnější). S ohledem na 
velikost FVE není zvažována variantě s elektrickými přímotopy. 
Následné výpočty energetické náročnosti budovy jsou provedeny s chybnými vstupními údaji. Výsledky hodnocení celé 
práce jsou tak nerelevantní a pro praxi i studenta zcela nepoužitelné. 
Posouzení stavebních detailů je provedeno nevhodnou metodikou pro pasivní domy (není podrobně modelováno okno) a 
některé detaily jsou chybně vymodelovány (chybné napojení oblastí). Výpočet součinitele prostupu tepla neobsahuje 
systematické tepelné mosty (kovové šrouby kotvení dřevěného pláště stěny), výpočet součinitele prostupu tepla okna 
neobsahuje lineární činitel zasklívací spáry, výpočet PHPP vychází dle zkušeností oponenta velmi podivně (příliš pozitivně). 
Ve výpočetních softwarech je navíc uveden vlastní excel … tím je myšleno, že si student zpracoval vlastní výpočetní model 
energetické náročnosti budovy? 
Jediná použitelná a zajímavější část se věnuje využitelnosti vyrobené elektřiny z FV elektrárny, kdy student modeluje 
soudobost provozu spotřebičů, tak aby zjistil rozdíl mezi měsíční metodou hodnocení a reálným chováním. Tato kapitola je 
navíc doplněna i o rozbor reálně naměřených dat z modelového domu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Student se naprosto zbytečně rozepisuje na 87 převážně stranách a práce tak zbytečně nabývá, přestože to jejímu obsahu 
nic nepřináší. Student se měl zaměřit na hlubokou analýzu a popsat výstižně jen zjištěné skutečnosti a co z výsledků 
vyplývá pro následující části práce. Jazyková stránka není nikterak uchvacující a poutavá. Zvážím-li obsah práce v porovnání 
s úsilím vynaloženým na její přečtení, nelze práci doporučit ke čtení nikomu dalšímu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Obecně lze citace považovat za dostatečné s ohledem na charakter práce, který spočívá ve vlastním autorském přístupu 
k úpravě návrhu budovy. V rešeršní části student nevyužil dostatečné množství zdrojů k tomu, aby dokázal následně 
provést dostatečně hlubokou analýzu a správně navrhnout optimalizaci budovy. Z navržených stavebních a především 
technologických opatření je patrné, že tyto části nekonzultoval se specialistou a spolehl se na vlastní nedostatečné 
zkušenosti. 
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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. 
Výsledky této závěrečné práce nejsou správné a po teoretické ani praktické stránce použitelné. 

 
 

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. 
 

Práce postrádá jasnou myšlenkovou nit, která by prostupovala jednotně celou prací a směřovala k nějakému 
konkrétnímu cíli a celkově působí jako šitá horkou jehlou. Rešeršní i analytická část nejde dostatečně do hloubky 
problému, což ovlivňuje kvalitu následujících částí. Odborná stránka je velmi povrchní a obsahuje řadu zásadních 
chyb, která ovlivňují výsledné závěry. Práce nepřináší žádná poznání na teoretické úrovni a díky faktických 
odborným chybám je nepoužitelná i v praxi. 

 

Otázka k obhajobě: 

1. Jaká opatření musíte provést, aby Vámi navržený systém rozvodů vzduchotechniky splňoval normové 
požadavky (především na akustiku) a navrhněte nové – správné vedení rozvodů. 

2. Zdůvodněte proč je navržený objekt nevhodné použít kotel na pelety umístěný v interiéru a proč je pro 
navržený krb vhodné použít instalaci solárně termických kolektorů. Současně vysvětlete důvody proč jste 
v případě tepelného čerpadla země/voda použil kombinaci se solárními termickými kolektory a ne s FV 
elektrárnou. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
 
 
 
 
Datum: 15.6.2019     Podpis: 


