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Slovní hodnocení:
Body 1 a 2 zadání splnil student v dostatečném rozsahu. Více se soustředil na větší budovy než na rodinné 
domy, ale pro základní pochopení toto není na závadu. Drobnou připomínku mám k výběru informačních 
zdrojů, kdy si student vybral již trochu zastaralý koncept inteligentních budov ne úplně typický pro evropské 
země. 
Bod 3 zadání student zpracoval také v dostatečném rozsahu odpovídajícím časovým i znalostním 
možnostem studenta.
Zadání v bodech 4 a 6 student splnil zpracováním vybraných metod predikce včetně zdůraznění některých 
úskalí řešení postupů pro získání reálně využitelných predikovaných dat. 
Bod 5 student splnil obsáhlým a komplexním výčtem zdrojů, spotřebičů a akumulačních kapacit, se kterými 
lze v současnosti nebo blízké budoucnosti počítat při řešení budovy z pohledu řízení výroby, spotřeby a 
akumulace energie – jak lokálně, tak jako součást většího celku. K jednotlivým zařízením v přehledu uvedl i 
základní technické vlastnosti.
Student aktivně pracoval s dostupnými informacemi. Aktivně vyhledával a zapracovával i méně známé a 
popisované technologie a zařízení na výrobu, spotřebu a akumulaci energie. Vyhledání, studiu a zpracování 
informací věnoval student poměrně hodně času a energie.
Méně energie již věnoval kontrole vlastního textu. Zde bych měl trochu připomínky jednak k nejednotnosti 
formátování (odrážky, číslování podkapitol), občasným gramatickým chybám a neúplné kapitole 5.8.
Práce poskytuje dobrý úvod do problematiky řešení inteligentních domů a budov z pohledu výroby, spotřeby 
a akumulace energie a jejich možného využití v sítích Smart Grid. Práce otevírá další možné směry již 
konkrétního zpracování predikčních modelů a postupů pro optimalizace výroby a spotřeby energií.
  

 



 
 Otázky k obhajobě:

U predikčního algoritmu na str. 58 chybí popis veličin. Vysvětlete algoritmus a popište veličiny v něm 
figurující.

Doplňte informace ke kapitole 5.8.

Uveďte výhody a nevýhody všech tří variant solárních systémů pro ohřev TV (monovalentní, bivalentní a 
trivalentní).
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