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   Diplomová práce porovnává energetické hodnocení jedné budovy, ve dvou odlišných 
lokalitách. Budova je reálně umístěna v Kroměříži v ČR, diplomant budovu virtuálně umístil do 
Petrohradu v Rusku a v rámci diplomové práce porovnává energetické hodnocení objektu. 
Teoretická část práce je zajímavá v popisu energetického hospodářství Ruska a jeho 
porovnáním s ČR. Vlastní praktická část porovnání energetické bilance a návrhu úsporných 
opatření má vlastní strukturu, která neodpovídá českých právním předpisům, vyhláška č. 
480/2012 Sb. (O energetickém auditu a energetickém posudku). V práci chybí například 
vyhodnocení emisí produkovaných budovou. Rovněž postrádám navržení úsporných opatření 
na straně TZB, diplomant se zaměřil pouze na stavební stránku budovy. Přes tyto jmenované 
nedostatky je práce zajímavá a netypická. Porovnání budovy umístěné v extremním chladném 
počasí Ruska oproti umístění budovy v ČR s uvažováním naprosto odlišných cen energií 
v Rusku je podnětné.      

   

 Otázky a nám ěty k obhajob ě: 

 - Byly někým způsobem komparovány faktury za energií v ČR s výpočtovým modelem 
energetické  bilance?   

- Proč nejsou nevržena úsporná opatření na straně TZB zařízení? Má budova potenciál úspor 
v této oblasti?  

- Součástí energetického hodnocení budovy ve formě energetického auditu je i vyhodnocení 
emisí z pohledu vlivu na životní prostředí. Proč v diplomové práci nejsou emise hodnoceny? 
Které palivo použité v hodnocení má z pohledu produkce emisí nejlepší parametry?  

 

 

Otázky k obhajob ě a připomínky k diplomové práci:

Slovní hodnocení práce:

V případě hodnocení stupněm "F - nevyhovující" uveďte hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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