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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Využití solární energie v administrativní budově
Jméno autora: Michaela Langhamerová
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: K 1125 TZB
Oponent práce: Ing. Dana Vágnerová
Pracoviště oponenta práce: Jivenská 1271/5; Praha 4

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Bez poznámek

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.
Mám menší výhrady k druhé části DP, je z mého pohledu velmi teoretické. Doporučovala bych konkrétnější
zpracování resp. zdůvodnění některých vstupů do výpočtu a tvrzení.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Diplomová práce je rozdělena na dvě základní částí – úvodní teoretickou, kde diplomantka vysvětluje základní pojmy a
shrnuje možnosti využití solární energie.
Druhá část se zabývala konkrétním návrhem opatření pro vybranou administrativní budovu.

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.
Bez poznámek

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je velmi srozumitelná. V teoretické je velmi dobře zvolená posloupnost jednotlivých kapitol

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
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.
Bez poznámek

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.
Viz. bod III
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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.
Výhrady se týkají zpracování druhé části – konkrétních opatření navržených ve zvolené administrativní budově.

Kapitola 4.2 – Fotovoltaické panely
Diplomantka zdůvodňuje, proč nenavrhla jako řešení kapalinové kolektory – nízká spotřeba teplé vody
v objektu, je to pravděpodobné, ale chybí mi doložení zjednodušeným výpočtem.
Dále věta, že administrativní budova bude muset být v létě s velkou pravděpodobností chlazena by měla být
v DP opět doložena početně.

Kapitola 4.2.1 – Výpočet fotovoltaických panelů
Zde se mi jeví jako zásadní parametr – spotřeba elektrické energie objektu. Nenašla jsem ale dostatečný rozbor
vstupní údajů k určení této spotřeby – pouze větu, že v programu byly nastaveny hodinové spotřeby energie.
Doporučuji doplnit z čeho jsou hodinové spotřeby složeny.

Dále v této kapitole diplomantka uvádí degradaci fotovoltaických panelů - lineární se snížením
účinnosti na 90 % po 20 letech. Ale je to v rozporu s teoretickou částí, kdy uvádí toto snížení po 10-ti letech
a po 25-ti letech již 80%.

Dále je uvedeno, že bylo na střechu umístěno 24 panelů, ale není zdůvodněno. Můžeme se jen z půdorysu
osazení domnívat, že se jich již více na střechu nevešlo.

4.3 Solární komín
V této kapitole mi opět chybí konkrétní bilance „větrání“.
Proto doplňuji o otázku k obhajobě – sestavit jednotlivé bilance větracího vzduchu pro čtyři zóny dle obrázku
č.27 str.46.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře.
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