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Autorka bakalářské práce zvolila velmi zajímavé a nadčasové téma "Energetická soběstačnost
obytných celků" Myšlenka cohousingu vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám za energie i hodnotě
stavebních pozemků je včasná, ze sociologického hlediska až nadčasová.

V první části teoretické kapitoly je popsána teorie cohousingu, čímž autorka vytvořila podmínky a
zároveň přehled o celé podstatě bakalářské práce. Následuje velmi stručně popsaná historie
z časového i z geografického pohledu. V kapitole 3.5 je zpracováno několik základních modelů
urbanistického uspořádání. Z praktického pohledu je velmi důležitá a dobře zpracováná kapitola 4.
Která pojednává o jedné z hlavních výhod cohousingu, čímž je energetická úspora. Tuto kapitolu
v rámci teoretické části hodnotím, jako nejlépe zpracovanou, až na vyjímku 4.4, kde autorka
subjektivně vybrala alternativní zdroje energií, což nepovažuji v teoretické části práce za vhodné.

V praktické části je mírným zklamáním použití pouze teoretického modelu, v ohledu na aktuální stav
českého cohousingu je to však pochopitelné. Pokud se blíže podíváme na zpracování praktické části,
tak je vidět, na rozsah bakalářské práce, velmi dobré a přesné zpracování. Pro projekt jsou využity
moderní tepelná čerpadla a je dobře zpracovaná jejich cenová nabídka. výpočty a návratnost
investice ukazují na velmi dobře zpracovanou práci s využitím bivalentního zdroje. Mírně zarážející se
může zdát, využití velrnř neefektních budov, co se týče tepelné ztráty budovy. Dále je odůvodněno,
proč aktuálně není vhodné použití fotovoltaiky.

V celkovém hodnocení práce vyhovuje podmínkám bakalářské práce z obsahového i formálního
hlediska. Po typologické stránce je na velmi vysoké úrovni bez gramatických chyb. Práce byla ucelená,
velmi dobře navazovaly jednotlivé kapitoly a celkově byla velmi čtivá a poučná. Z osobního
odborného pohledu nebyl energetický management nadčasový, jak by měl v otázce cohousingu být.

Přes několik výte je tato bakalářská práce velmi promyšleně a detailně zpracovaná, proto tuto práci
hodnotím známkou B/1.5 a doporučuji Lenku Orlovou k závěrečné obhajobě. Pokládám následující
otázky:

1) Vzhledem k peněžní náročnosti cohousingu, je možné tuto myšlenku použít v již stojících
bytových domech?

2) Jaký byl důvod k výběru zdrojů energie pouze fotovoltaika a tepelné čerpadlo, jako zdroj
tepla? Bylo by možné zapracovat například společné pole pro Japonský topol, či větrnou
elektrárnu?
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