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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posouzení ekonomických a environmentálních dopadů plynových a elektrických 
tepelných čerpadel vzduch-voda 

Jméno autora: David Zhouf 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Vedoucí práce: Ing. Barbora Stieberová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku, FS, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání spočívající v posouzení ekonomických a environmentálních dopadů dvou typů tepelných čerpadel 
považuji za náročnější téma vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci. Téma je svým obsahem aktuální. 

 

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. 

Předložená závěrečná práce splňuje zadání – všechny body zadání byly naplněny. V úvodní části je přehledně 
shrnuta problematika tepelných čerpadel – jejich význam, principy, druhy a charakteristiky trhu s prognózou 
jeho vývoje. V praktické části je pro modelový případ hodnocena investice do dvou variant vytápění objektu – 
prostřednictvím plynového nebo elektrického tepelného čerpadla. Praktická část rovněž obsahuje posouzení 
environmentálních dopadů prostřednictvím metody LCA. 

 

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. 
David Zhouf byl při zpracování práce aktivní, kreativní a samostatný. Jeho přístup ke zpracování práce lze označit za 
komplexní. Své řešení průběžně konzultoval, sám se naučil pracovat se softwarem Simapro. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je výborná. Při jejím zpracování byly využity znalosti získané studiem, znalosti získané z velkého 
množství relevantních zdrojů, z relevantních informacích získaných na základě konzultací z podniku zabývajícího se 
projektováním tepelných čerpadel. Pro vyhodnocení ekonomických dopadů obou variant čerpadel byl vytvořen 
interaktivní model, který je součástí práce. Pěkně zpracováno je i environmentální posouzení, kdy byl upraven i 
energetický mix odpovídající budoucnosti struktury výroby el. energie v ČR. Práce obsahuje celou řadu přehledně 
zpracovaných informací, vše je okomentováno.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce, co se týká provedených analýz, je většího rozsahu. Práce má výbornou jazykovou úroveň, po formální 
stránce jsem také nenašla žádné nedostatky – grafy a tabulky jsou pěkně zpracovány, vše působí přehledně, stručně a 
obsahuje velké množství informací. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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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. 
Při zpracování práce bylo použito velké množství zdrojů, jak českých, tak zahraničních. Výběr zdrojů odpovídá studované 
problematice. Zdroje jsou citovány v souladu s citačními 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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená práce je zaměřena na posouzení ekonomických a environmentálních dopadů dvou typů tepelných 
čerpadel – plynových a elektrických čerpadel vzduch-voda. Práce je tak komplexní povahy a jak ekonomické tak 
environmentální posouzení obou variant čerpadel na modelovém případě vytápění objektu bylo provedeno 
kvalitně. Součástí práce je také model pro hodnocení investic, který umožňuje při změně vstupních parametrů 
sledovat dopady na výslednou ČSH jednotlivých variant. Přístup Davida Zhoufa při zpracování práce lze označit za 
výborný. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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