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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení energetického systému bytového domu 
Jméno autora: Bc. Eliška Süssová 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 

Oponent práce: Ing. Helena Křišíková, Ph.D. 

Pracoviště oponenta práce: Regulus spol. s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce hodnotím jako náročnější. 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání diplomové práce bylo zcela splněno. 
 

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

Zvolený postup zpracování diplomové práce hodnotím jako správný. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Diplomová práce je psána na velmi dobré odborné úrovni.  Studentka prokázala schopnost vlastního inženýrského přístupu 

k zadané problematice. Velmi kladně hodnotím především studium zahraničních materiálů a práci s britským certifikačním 

nástrojem a jeho aplikaci na řešený bytový dům.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná na velmi dobré grafické úrovni. Jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost a členění. V práci se nevyskytují 

výraznější gramatické chyby ani překlepy. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Diplomantka ve své práci prokázala schopnost zužitkovat informace získané během studia a využít je pro řešení zadané 

problematiky. Prokázala schopnost pracovat a dále využívat informace ze zahraniční literatury. Vlastní výsledky od 

převzatých zdrojů jsou v práci jasně odlišeny. 

 

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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 Studentka se ve své diplomové práci zabývala hodnocením energetického systému bytového domu. 

V teoretické části diplomové práce byl popsán certifikační systém BREEAM, sloužící pro hodnocení vlivu budov na 

životní prostředí. V tomto certifikačním nástroji byla následně zhodnocena budova bytového domu v Praze, 

Modřanech. Pro tento bytový dům byl v praktické části diplomové práce zpracován projekt vytápění a větrání 

včetně výpočtu a návrhu jednotlivých zařízení. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

- Jaký vliv na hodnocení budovy v nástroji BREEAM by měla instalace obnovitelného zdroje energie, např. 

fotovoltaické nebo fototermické solární soustavy? 

- Je v certifikačním hodnocení BREEAM zohledněno inteligentní řízení systémů TZB, např. upřednostnění 

chodu obnovitelných zdrojů energie před zdroji klasickými? 

- Mají uživatele jednotlivých bytových jednotek možnost ovlivnit režim a větrací výkon dle svých potřeb? 

Pokud ano, jaký má tento požadavek vliv na provoz centrální vzduchotechnické jednotky? 

 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 11.6.2019     Podpis: Ing. Helena Křišíková, Ph.D. 


