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„Ekologické výhody použití tepelných čerpadel v novostavbách rodinných domů 
v klimatických podmínkách Běloruska“ 

Bakalářská práce obsahuje 29 stran, vlastní text s přílohami pak tvoří 20 stran. I když 
využívání tepelných čerpadel v širším měřítku probíhá již několik desetiletí, podrobnější 
rozpracování širšího nasazení pro určitou zemi v kontextu environmentálních a sociálně-
ekonomických podmínek muže být velice zajímavé. Bakalářská práce je pojata jako rešeršní 
studie. Většina literárních zdrojů je však posháněna z různých elektronických portálů bez 
informace, kdy byl jaký dokument získán. 

K práci mám následující připomínky: 

Abstrakt jak v české tak i anglické formě netvoří ucelené větné části. Z obsahového hlediska 
však text odpovídá náplni a cílům práce.  

Kapitola „Úvod“ sice vystihuje nadšení autorky pro popisované technologie, ale chybí zde 
nebo v případné následující kapitole zhodnocení aktuálního stavu problematiky s využitím 
odborné literatury (například s využitím odborných časopisů Applied Energy; Energy and 
Buildings; Renewable Energy; Energy, Ecology and the Environment a dalších). 

Kapitola 2 popisující principy fungování tepelného čerpadla a různé systémy z hlediska 
získávání energie z okolí je psána přehledně na úrovni studenta přírodovědného oboru. 

Kapitola 3 je zaměřena na srovnání různých typů vytápění rodinných domků. Vzhledem 
k rozsahu práce je však její podrobnost příliš velká. 

Kapitola 4 pod názvem „Návrh řešení pro Bělorusko“ je klíčová, ale v bakalářské práci je v 
rozsahu několika stran. Navíc na konci kapitoly autorka diskutuje různá doporučení jak stavět 
nízkoenergetický dům. 

V bakalářské práci chybí základní rozvaha týkající se například návratnosti prostředků 
vynaložených na pořízení tepelného čerpadla v novostavbách rodinných domků. I když 
samotný provoz není kromě spotřeby elektrické energie finančně náročný, pořízení 
tepelného čerpadla a podpůrných systémů je ve většině zemí podporováno v rámci různých 
environmentálních programů. I tak je návratnost části finančních prostředků majitele v řádu 
desítek let. Ne vždy je samozřejmostí i dostupnost elektrické energie a stabilita rozvodné 
sítě. Na toto téma v podmínkách Běloruska sice autorka diskutuje na straně 25 v kapitole 
s názvem „Politická vsuvka“, ale bez konkrétní rozvahy se jedná pouze o spekulace.    

V bakalářské práci kladně hodnotím snahu o podporu nových systémů šetrnějšího získávání 
energie i v ne příliš stabilních ekonomických a politických podmínkách. Autorka však v rámci 
rešerše nevyužívá šířeji odbornou literaturu. Zvládnutí tématu a závěrečné hodnocení proto 
nechávám na vlastní obhajobu bakalářské práce. 
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