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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Komplexní posouzení ekonomické a environmentální udržitelnosti investice do tepelných čerpadel považuji v jeho plném 
rozsahu za mimořádně náročné.  

 

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. 

Zadání považuji celkově za splněné, přestože by nedílnou součástí práce měla být podrobná analýza rizik, citlivostní 
analýza a výpočet klíčových break-even hodnot významných vstupů. Rovněž v rámci analýzy LCA bylo provedena celá řada 
zjednodušení, kterých by se měl autor vyvarovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci na bakalářské úrovni, považuji tato 
zjednodušení za opodstatněná.  

 

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

Student nejprve charakterizoval technické aspekty využití tepelných čerpadel. Z tohoto popisu vyvodil klíčové vstupy jak pro 
ekonomické, tak pro environmentální hodnocení. V rámci ekonomického hodnocení kvantifikoval CAPEX a OPEX 
jednotlivých variant a s využitím metody čisté současné hodnoty provedl vyhodnocení. Tento postup považuji za správný. 
Doporučil bych však využití širšího spektra metod hodnocení investic – minimálně doby návratnosti a vnitřního výnosového 
procenta. Nedílnou součástí ekonomické analýzy by pak také měla být analýza rizik, citlivostní analýza a výpočet klíčových 
break-even hodnot (např. minimální procento dotace pro zachování ekonomické udržitelnosti investice). Vzhledem k tomu, 
že se jedná o práci bakalářskou, jedná se spíše o doporučení pro případnou návaznou diplomovou práci.  
V rámci environmentálního hodnocení byla aplikována metoda Life Cycle Assessment se softwarovou podporou programu 
SimaPro. Zvolený postup považuji přes aplikovaná zjednodušení za správný. Doporučil bych však využití širšího spektra 
metod pro komparaci. Kromě metody IMPACT 2002+ by bylo vzhledem k charakteru hodnoceného systému vhodné použít 
komparaci na úrovni Cumulative Energy Demand (CED) a Global Warming Potential (GWP). Rovněž upozorňuji na 
interpretace výsledků na úrovni endpoind singlescore, která může být zatížena významnými nejistotami především v rámci 
stanovování vah jednotlivých kategorií dopadu.  

 

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. 
Práce má na bakalářský stupeň velmi dobrou odbornou úroveň a pozitivně hodnotím především její komplexnost. Student 
nejen že efektivně aplikoval znalosti nabyté v rámci studia, ale i rozšířil své kompetence v oblasti vyhodnocování 
environmentálních dopadů, které nejsou na bakalářském stupni vyučovány. Studentovi bych však doporučil, aby se vyhýbal 
formulacím typu: „Biologická degradace oleje v kompresoru je údajně 15 let a konstrukce kompresoru prý není k výměně 
oleje uzpůsobena, proto je potřeba vyměnit kompresor celý.“ Takovéto formulace vyvolávají dojem, že informace zaslechl 
někde na chodbě. Je mnohem vhodnější se přesně odvolat na konkrétní zdroj bez relativizace věrohodnosti použitých 
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hodnot. Rovně doporučuji neopírat vstupy pouze o názor jednoho experta, ale pokusit se zajistit vstupy i z dalších zdrojů 
(literatura, odborné články apod.) – opět především poznámka pro budoucí zpracování diplomové práce. V práci se rovněž 
objevuje drobná nepřesnost při výpočtu odpisů. Daňové odpisy nejsou spočítány korektně (3. odpisová skupina, rovnoměrné 
odpisy – zákonem stanovené odpisové sazby – první rok 5,5, další roky 10,5).  Student uvádí ve všech letech stejnou hodnotu 
odpisů.  Nejedná se však o zásadní chybu, která by významně ovlivnila výsledky. Na závěr bych doplnil jen krátkou poznámku 
k úvodní části 1.1 Proč má smysl zabývat se tepelnými čerpadly? Environmentální problematika a dopady technologií na 
životní prostředí se netýkají pouze globálního oteplování, jak by mohlo vypadat z textu BP. Je třeba také vyhodnocovat další 
dopady – znečišťování vzduchu, vod, půd a s nimi spojené vlivy na lidské zdraví a další ekosystému, zábor půdy při těžbě 
surovin apod. Vliv na globální oteplování je pouze jednou z kategorií dopadu – viz použitá metodika IMPACT 2002+. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána jasně a srozumitelně a dle mého názoru je také velmi dobře strukturovaná. Jediná výhrada se týká 
nevhodný obratů (údajně, prý) – viz komentář výše. Grafická úprava práce je také na velmi dobré úrovni. Na bakalářský 
stupeň se jedná o práci velice rozsáhlou.   

 

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. 
V práci je využito velké množství relevantních českých i zahraničních informačních zdrojů, které jsou v práci 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, 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. 
 
Hodnocená práce vyniká především svou komplexností pokrývající technické, ekonomické i environmentální 
aspekty využití tepelných čerpadel. Tento komplexní pohled si vyžádal osvojení široké palety znalostí a využití 
širokého spektra informačních zdrojů. Práce je rovněž psána srozumitelně a je velice dobře strukturována. Mnou 
uvedené nedostatky je třeba z větší části chápat spíše jako doporučení pro budoucí zpracování DP. Jejich plné 
zapracování by znamenalo navýšení rozsahu nad rámec běžný pro BP. Vzhledem k výše uvedeným faktorům mohu 
hodnocenou práci doporučit k obhajobě s klasifikací A – výborně.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Dotaz oponenta: 
Jaká je minimální procentuální výše dotace pro zachování ekonomické udržitelnosti projektu? Jaké podmínky je 
nutné dodržet pro čerpání dotace v této výši? 
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