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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Energetická náročnost budovy střední školy 
Jméno autora: Bc. Lucie Kašpárková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra Technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

Zadáním práce bylo nastudovat systém hodnocení energetické náročnosti budovy a zpracovat pro zadanou 
budovu školy průkaz energetické náročnosti. Následně pak navrhnout opatření, která povedou ke snížení 
spotřeby primární neobnovitelné energie. Jedním z řešení je návrh fotovoltaického systému. Energetický 
systém budovy následně dokumentovat zjednodušenými výkresy.   
 

 

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. 

 

Studentka splnila všechny body zadání. 
 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
 

Studentka pracovala aktivně. Práce byla konzultována pravidelně. Při konzultacích byl probrán aktuální stav 
práce a doporučen směr dalšího pokračování. Studentka přicházela i s vlastními návrhy na řešení. 
 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
 

Odbornost práce spočívá především v nastudování způsobu hodnocení energetické náročnosti budov a v 
návrhu řešení pro snížení spotřeby energie. Úroveň práce trochu snižuje odbíhání od tématu a 
vysvětlování obecné problematiky.   
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 

Diplomová práce je po formální stránce vyhovující.  
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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. 
 
Uvedeno a citováno je vícero zdrojů, jejich výběr byl proveden přiměřeně k tématu práce. Postrádám ale 
odkazy na normy a předpisy spojené s energetickou náročností. 
 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka nastudovala a aplikovala systém hodnocení energetické náročnosti budovy na budovu školy. 
Vypracován byl průkaz energetické náročnosti budovy a navržen systém vytápění, přípravy teplé vody a 
fotovoltaický systém.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 4.6.2020     Podpis: 


