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U. HODNOCEN I JEDNOTUV’CH KRITERI1

ZadánI
HodnocenI nãronosti zadãnI zãvêrené práce.

Diplomová práce eI sniovan spotreby primárnI neobnovitelné energie a vyí mIru vvuIvanI obnovitench zdroj

energie pro koInI budovy v eské republice.

prümërné nãroné

DaII komentãie a hodnocenI —.

Vlote komentá (nepovinné hodnocenI).

UI. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KIASIFIKACE

I. IDENTlFlKANi UDAJE

SpinénI zadãnI splnëno

Posudte, ida piedIoená zâvèrená práce splñuje zadánI. V komentái7 prIpadnë uvedte body zadáni, které nebyly zcela

splnëny, nebo zda je prãce oproti zadãnI rozifena.

Práce obsahuje vpoet energetické náronosti zadané budovy, prükaz energetické náronosti, nãvrh fotovoltaického

systému, systému vytãpënf, návrh zdroje tepla pro vytápëní a návrh systému pro pipravu teplé vody.

Zvoleny postup ieenI -

správn’

Posudte, zda student zvolil sprãvn postup nebo metody ieenL

Bez pipomInek.

Odborná roveñ A - vyborné

Posudte óroveñ odbornosti zãvérecné próce, vyulitIznalostizIskan9ch studiem a z odborné literatury, vyuitIpodkIadé.

Posudte té2 schopnost studenta vnImat fe.enou problematiku v irIch souvislostech a aplikavat inenrsk prIstup pfi

resen,
V teoretické ásti jsou rozebrány základy k navrhovanm systémüm a obnoviteIn’m zdrojOm energie. V projektové ástije

navren system vytãpénI, návrh zdroje tepla pro vytápëní a nãvrh systému pro pIpravu teplé vody. V obou pfipadech

studentka prokãzala dobrou orientaci v reené problematice.

FormãlnI a jazyková üroveñ, srozumitelnost práce A - v’borné

Posudte spcãvnost pou2IvanIformOlnIch zapisO obsa1en9ch v praci. Posudte typografickou a jozykovou stránku prOce a jeji

celkovou srazumitelnost
Bez pipominek.

V’bèr zdrojü, korektnost cftacI A - v’bornë

Vyjódiete se k aktivité studenta pñzIskávânIa vyu2IvãnIstudi)nIch materiálá k eenIzOvérené práce. Posud’te vbér

pramenü. Ovéhe, zda nedoIo k poruenI citaënI etiky a zda jsou bibliograficke citace üplné a v souladu s citanImi

zvyklostmi.
Bez pipomInek.
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Shrñte aspekty závërené práce, které nejvIce ov!ivnhIy Vaie celkové hodnocenI. Uved’te plIpadné otãzky, které by

mel student zodpovédét p11 obhojobé závére&é próce pred komisI.

Studentka prokãzalo na projektu koInI budovy dobrou orientaci v problematice nãvrhu fotovoltaickeho systému.

Dale zpracovala projekt vytopëni, návrh zdroje tepla a növrh systému pro plIpravu teplé vody. Celou diplomovou

ptaci hodnotIm velmi kiadné z pohledujejIho rozsahu, komplexnosti 1e.enI, vcetnë vbornehoformólnIho

zpraco vánI.

Otázka:
Zdâvodnëte vbér Vaeho typu tepelného erpadIa, pflpadnéjaké by byly dalf moné alternativy?

JakOje prostafinanãnInávratnost VOmizvolené varianty i4fotovolatického systému?

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kasifikanIm stupném A - vyborn.

Datum: 3.6.2020 Podpis:

2/2


