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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Rozsah práce považuji za nadprůměrně náročnou, s ohledem na rozsah výpočtů.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

Zadání považuji za splněné s menšími výhradami. Jedná se zejména o první bod, který se mohl zaměřit více na aktuální 
situaci vytápění v ČR.   

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 
Studentka byla celý rok velmi aktivní, pravidelně docházela na konzultace, připravená. Samostatně konzultovala s kolegy 
z konzultační energetické firmy, kteří jí poskytli data a informace k analýze možných úspor v panelovém domě.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
 
Práce je na poměrně vysoké odborné úrovni. První část pojednávající o energetickém auditu přehledně uvádí principy a 
strukturu a může být využita jako podkladový materiál pro další využití. 
 
Případová studie se pak zakládá na množství výpočtů a odhadů energetických ztrát a návrhu jejich snížení. Technická část 
by mohla např. v další navazující práci být rozšířena o konkrétní energetický audit panelového domu, popř. přímo 
zahrnující např. měření termokamerami v objektu. To ovšem považuji za analýzu nad rámec bakalářské práce.  
 
Ekonomická část je částečně zjednodušená, ale pro daný výpočet ekonomických úspor je dostačující.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
 
Text je mírně nepřehledný, ale vzhledem k tomu, že český jazyk není mateřštinou studentky, lze na text pohlížet 
shovívavěji a veškeré překlepy a některé formulace více tolerovat.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Studentka velmi pečlivě zpracovala poskytnuté zdroje a citovala je dle citační normy. Další zdroje si proaktivně vyhledávala 
sama.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
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Studentka zpracovala technickoekonomickou analýzu možných stavebně-energetických úprav v panelovém domě 
na Jižním městě v Praze. Tato analýza je v současnosti velmi žádaná a řešená v investičním rozhodování bytového 
družstva. Výsledky tedy budou v praxi použity jako podklad pro rozhodování SVJ. 

 

Studentka je velmi pečlivá a k práci přistupovala velmi zodpovědně. Pravidelně konzultovala a zdroje si 
vyhledávala i nad rámec zadání. V práci bylo nejprve nutné zorientovat se v problematice energetické spotřeby 
panelových domů a její optimalizaci. Jedním z hlavních výstupů tak je přehled legislativy v oblasti úspor energie a 
detailní přehled principů energetického auditu, kterýžto může být jako podkladový materiál dále použit.  

 

V práci studentka dále identifikovala opatření, která jsou možná provést v rámci stavebních úprav pro snížení 
energetické náročnosti panelového domu. Sama si našla data k identifikaci těchto opatření a samostatně je 
konzultovala se zástupci konzultační firmy, přičemž neopomněla diskuzi vstupních parametrů ekonomického 
modelu a možný vliv změny těchto parametrů. 

 

Z navrhovaných opatření pak vytvořila tři možné varianty úspor, které technicky navrhla a ekonomicky zhodnotila. 
Výpočty jsou místy mírně nepřehledné a prezentace výsledků matoucí, ovšem postup výpočtu a výsledky jsou 
validní a odpovídají aktuální situaci na trhu s energií. 

 

Celkově považuji práci za zdařilou, s výsledky použitelnými pro přehled v problematice a pro praktické využití.   

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Pokládám tyto dvě doplňující otázky: 

1. Jaké je procentuální zastoupení systému CZT v České republice? 
2. Jaký má efekt decentralizace vytápění na cenu pro ostatní uživatele CZT? 
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