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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Obchodní model pro stejnosměrný ostrov v bytovém domě 
Jméno autora: Jan Čech 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Tomáš Hejl 
Pracoviště oponenta práce: Allo Tender s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce se věnuje popisu stávajícího stavu elektrozvodů v domě, požadavkům na silnoproudy rozvod do 
budoucna , varianty rekonstrukce bytového domu a ekonomickému posouzení jednotlivých variant. Diplomant ve své práci 
naplnil podmínky zadání diplomové práce.  
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Diplomant splnil podmínky zadání, ale 
- Teoretická část diplomové práce je velmi obecná, diplomant se zaměřil na druhy sítí, jejich historii, využití 
- Po přečtení úvodu diplomové práce není zcela jasné jaké je zadání a jaké cíle si diplomant v diplomové práce vytkl, 

úvod fakticky shrnuje práci a její obsah. Oproti tomu závěr je velmi obecný, neshrnuje závěry diplomové práce a jen 
velmi stručně a nejednoznačně doporučuje variantu č. 2 pro realizaci. Chybí zamyšlení nad důsledky realizací 
jednotlivých variant 

 

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

Student se měl nejdříve zaobírat teoretickou částí spojenou s rekonstrukcí budov a s tím spojenou teorií, kterou by následně 
aplikoval v praktické části.  V tomto bodu bych vytkl pouze zařazení teoretické části DP až za kapitolu věnující se stávajícímu 
stavu obytných domů 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomant využil znalostí získaných na základě odborné literatury, avšak jejich zpracování je místy ne zcela jasné, diplomant 
se zabývá v některých částech nepodstatnou teorií. Dosažené výsledky diplomové práce lze v praxi reálně využít 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je diplomová práce v pořádku, rozsah práce odpovídá požadavkům. Jazykové úrovni zpracovaná na 
úrovní. Dílčí části se po přečtení zdají nejasné a zavádějící, čtenář nemusí zcela pochopit myšlenky diplomanta. 

 

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. 
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Student využil všech zdrojů, Převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních studentových výsledků a úvah, 
v rámci zpracování diplomové práce nedošlo k porušení citační etiky a bibliografické citace jsou úplné a v souladu 
s citačními normami a zvyklostmi. 
 

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. 
Zhodnocení stavu budovy využití dílčích variant je v praxi použitelné, Domnívám se, že aplikace by však potřebovala hlubší 
ekonomické zamyšlení nad jednotlivými variantami. Přestože diplomat řešil silné a slabé stránky pro jednotlivé varianty, 
neformuluje diplomant své závěry jednoznačně.  
Jako vydařenou a přínosnou část diplomové práce považuji kapitolu týkající se SWOT analýzy pro jednotlivé varianty a dále 
vyhodnocení stávajícího stavu z hlediska spotřeby elektrické energie v jednotlivých odběrných místech, provedl vlastní 
měření spotřeby energie a provedl porovnání s typovým diagramem dodávek TDD. Diplomant se nad rámec zadání věnoval i 
exitujícím normám pro dané odvětví. Diplomant se navrhl konkrétní dílčí opatření pro jednotlivé varianty a to i ohledem na 
stávající elektroinstalaci. 
Přečte-li si kdokoliv Závěr práce, fakticky se nedozví informace o výsledcích, ke kterým diplomant dospěl.  
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by  
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Diplomant naplnil stanovené zadání diplomové práce, diplomant zhodnotil stávající situaci ohledně spotřeby 
elektrické energie- Celkové hodnocení DP ovlivnil faktor nemožnosti ověření dosažených výsledků, dále absence 
zamyšlení nad dílčími návrhy i nad faktickým výstupem diplomové práce, dále neustále promíchání teoretické a 
praktické části. Malinko v práci chybí informace o možnosti čerpání dotace na případnou rekonstrukci. Práci 
hodnotím kladně, její struktura  

 

Otázky: 

1) Proč diplomant nenavrhl v rámci varianty výkonnější FVE? Přineslo by to pro vlastníky výrazné 
administrativní problémy? Na základě jakých skutečností pracoval diplomant s výkony FVE 5 resp. 10 
kWP. 

2) Bylo by pro řešení dílčího ostrovního systému výhodnější, kdyby se stávající kotelna nenapojila na 
nový FVE? 

3) Existují obdobné projekty na území ČR či EU, případně s jakými výsledky. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 15.6.2020     Podpis: 
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