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Student se ve své práci na téma ,,Ekonomicko-energetická analýza pasivního domu
v závislosti na rekuperačni jednotce" zabýval vyhodnocením instalace a provozování
vybraných druhů rekuperačních jednotek v porovnání s klasickým systémem energetického
hospodářství.

V teoretické části názorně představil základní vlastnosti pasivního domu, blíže pojednal
o technických aspektech větrání a vytápění objektů. V kapitole 4 se věnoval možným
dotačním programům zací1eným na aktivity vedoucí k úsporám spotřeby energií a snižování
negativních externalit (aktuálně Nová zelená úsporám, Kotliková dotace)

V kapitole 5 je velmi přehledně pojednáno o rekuperačních procesech a jsou představeny
vybrané rekuperační jednotky. Kapitola 6 je věnována vlastnímu hodnocení ekonomické
efektivnosti navrhovaných opatření. Po technickém výpočtu spotřeb energií, nastavení
vstupních údajů (průměrné venkovní teploty, ceny energií, pořizovací náklady, provozní
náklady) jsou vypočteny v rámci referenčního období diskontované náklady jednotlivých
variant aje provedeno jejich porovnání. Výsledky jsou dále zvažovány ze dvou pohledů, a to
s využitím relevantní dotace a bez ní.

Bakalářská práce, obsahující 46 stran textu a přílohy, splňuje věcné, metodické i formální
požadavky na závěrečnou vysokoškolskou kvalifikační práci. Je zpracována věcně správně,
s řadou vhodně zvolených ilustrativních obrázků a grafů. Drobnou výhradu, která však nemá
na zpracování' práce žádný vliv, mám k poděkování, kde je bakalářská práce omylem
povýšena" na diplomovou. Velmi kladně hodnotím aktivní a samostatný přístup studenta
k řešení práce, vysokou připravenost na konzultacích v průběhu jejího zpracování a
postupného plnění, cílů práce. Dále velmi kladně hodnotím účast studenta na oborovém kole
soutěže SVOČ 2016.

V rámci obhajoby práce doporučuji, aby student podrobněji rozebral tvorbu CF v detailu
investičních nákladů, nákladů na opravy a udržování (např. výměna filtrů) a spotřeb energií.

Závěrem konstatuji, že student prokázal v teoretické části potřebné znalosti řešené
problematiky a praktickou aplikaci provedl v zadaném rozsahu. Bakalářskou práci Dominika
Hanuse doporučuji k obhajobě.
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Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


