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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimální zásobování rodinného domu energií 
Jméno autora: Štěpánek Matěj 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Bc. Blanka Kučerková 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Zadání v rámci bakalářské práce považuji za náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Bakalářská práce zcela splnila všechny body zadání. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
 

Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného zdroje energie pro rodinný dům. V teoretické části jsou popsány 
jednotlivé formy energie v rodinném domě, dále je zde uvedena obecná energetická bilance rodinného domu, 
jeho tepelné ztráty a možnosti izolace objektu. V praktické části jsou tyto teoretické poznatky aplikovány na 
konkrétní rodinný dům a navrženy varianty vytápění, které jsou vyhodnoceny jak z technického tak 
z ekonomického hlediska. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 

Práce je na vysoké odborné úrovni, student využívá reálná data a výsledky považuji za velmi vhodné k použití 
v praxi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 

Práce obsahuje drobné stylistické a gramatické chyby a menší množství překlepů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Zdroje a citace uvádí autor správně a řádně.  

 

 

Další komentáře a hodnocení 
 

K práci mám jednu věcnou připomínku, kouřovody se používají zejména k odvodu spalin mimo objekt, pro 
rozvod teplého vzduchu bych použila buď pojem vzduchotechnika nebo potrubí pro rozvod teplého vzduchu. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce je zpracována na vysoké úrovni a velmi pozitivně hodnotím zejména možnost aplikace výsledků 
do praxe. Student prokázal znalost v oboru a zahrnul od rozhodování všechny relevantní aspekty. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázky k obhajobě: 

1) Uvažoval jste ve svých výpočtech změnu tarifu nebo snížení rezervovaného příkonu podle jističe 
vzhledem ke zvoleným variantám vytápění?  

2) Při teplovzdušném vytápění nehrozí nebezpečí přenosu pachů např. z kuchyně, WC do dalších 
místností? 
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