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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Energetické hodnocení budov 

Autor práce: Renata Bidmonová 
Oponent práce: Ing. et Ing. Eva Velísková 

Popis práce: 

Autorka práce popisuje v teoretické části význam energetického hodnocení budov. Popisuje 
jednotlivé způsoby energetického hodnocení budov, členění budov dle energetické úrovně a uvádí 
zdroje energie. Ve výpočtové části autorka uvádí možnosti snížení energetické náročnosti objektu u 
stavebních konstrukcí, krátce pro technická zařízení budov. V praktické části je přestaven konkrétní 
objekt. Pro tento objekt jsou podrobně hodnoceny stavební konstrukce dle normy ČSN 73 0540, je 
vypočtena potřeba energie pro přípravu teplé vody a pro osvětlení a vypočtena tepelná ztráta 
objektu. Pro řešený objekt také autorka zpracovala analýzu stavebních konstrukcí prostřednictvím 
termografického měření, měření vnitřního prostředí a výpočet energetického štítku obálky budovy. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce x ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů x ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní x ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce x ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce x ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce je zpracovaná v širokém rozsahu, především zaměřena na stavební konstrukce, méně již na 
technické zařízení budov a další faktory ovlivňující energetickou náročnosti objektu. 
Dotazy: 
1) Na str. 73 nejsou dopočteny náklady na energie. Zkuste zavést jednoduchou myšlenku (např. 
80% bytů topí plynem a 20% elektrickými přímotopy, obdobně u ohřevu teplé vody) a náklady 
orientačně dopočítat. Tento návrh nemusí odpovídat skutečnosti. 
2) Dále vysvětlete pojem „potřeba“ a „spotřeba“ energie. 
3) Popište jen pro systém vytápění, jaké faktory mohou ovlivňovat výslednou spotřebu energie.  
4) Uveďte obecné příklady, jak chování uživatelů ovlivní spotřebu energie. 
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Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 1. 6. 2018 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


