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Autorka práce si klade za cíl analyzovat bytový sektor z hlediska dopadu na životní 

prostředí a emise skleníkových plynů. Vliv bytového sektoru na životní prostředí rozpracovává 
autorka z více směrů, kterými objasňuje jeho environmentální dopady. 

V prvních třech kapitolách autorka představuje problematiku skleníkových plynů a jejich 
produkce v Evropské unii. Autorka v těchto kapitolách shromáždila teoretické poznatky 
k problematice skleníkových plynů. V  kapitole 4 potom autorka popisuje problematiku životního 
cyklu stavby a dopady různých přístupů urbanismu, případně dopravy v rámci bytového sektoru. 
Tato kapitola také obsahuje případovou studii záměny stropních konstrukcí a vliv této záměny 
na spotřebu primární energie na konstrukci stropů.  

V kapitole 5 autorka shrnuje dostupné možnosti snižování dopadu bytového sektoru na 
životní prostředí a dále v kapitole 6 uvádí případy výpočtů emisí CO2. 

Bakalářskou práci autorka zakončuje vysvětlením pojmu „Ecocity“ a výčtem 
realizovaných projektů ve světě a v ČR.  

Předložená bakalářská práce je strukturovaná v souladu se zadáním. V první části 
autorka uvádí teoretický základ, na který potom navazují případové studie a konkrétní 
realizované projekty. Grafická úroveň práce je dle mého názoru dobrá, autorka použila řadu 
grafů, map a schémat, která pomáhají orientaci v předkládané problematice a podporují 
argumentaci.  

Autorka ve své bakalářské práci uvedla citace a odkazy na literaturu dle norem, avšak 
citace jednotlivých grafů, obrázků, případně tabulek nesou drobné nedostatky a není možné tyto 
informace z uvedených zdrojů dohledat. Konkrétně se jedná o tyto: obrázky č. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 a tabulky 3, 5, 6. Dále v obrázcích č. 6, 7, 8, 9, 10 je uveden zdroj, který je 
v seznamu zdrojů, ale není uvedeno referenční číslo uvedeného zdroje. Totéž platí pro tabulky 
1, 2. 

Dále je drobným nedostatkem nezahrnutí zkratek („AP“, „POCP“) z obrázku č. 10 na str. 
23 v seznamu použitých zkratek. Obrázku č. 10 chybí legenda a je tedy poměrně nepřehledný. 

Jinak po formální stránce práce odpovídá požadovaným nárokům.  
Psaný jazyk: Čeština. 
 

Ze všech výše uvedených důvodů práci k obhajobě        d o p o r u č u j i. 
 

Klasifikační stupeň ECTS:         Velmi dobře   C/2 
 
 
Doplňující otázky: 

1) Ve Vaší práci se zabýváte vlivem bytového sektoru na tvorbu emisí skleníkových plynů. 
Můžete posoudit, zda zavedením povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy může být produkce skleníkových plynů snížena? 

2) Znáte některé další možnosti environmentální certifikace budov? 
 

 
  

V Brně dne     7. 6. 2013                ________________________________ 
               Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
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