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1. Problematika práce
Diplomová práce řeší vysoce aktuální problematiku možnosti nasazení plynových kogeneračních
jednotek v menších teplárnách a výtopnách v ČR. Práce navazuje na trend decentralizované
energetiky, zvyšování celkové účinnosti a aplikaci KVET. Práce se zabývá, jak teoretickou základnou
řešené problematiky tak i samotným technickým návrhem, optimalizací provozu a samozřejmě
ekonomickým vyhodnocením.

2. Dosažené výsledky
Student vhodným způsobem analyzoval stávající stav zdroje a provedl technicko-ekonomický návrh
kogenerace. Vhodným způsobem popsal jednotlivá technicko-legislativní omezení (hluk, emise) a
správným způsobem pracoval s parametrem zeleného bonusu a tedy platného cenového výměru ERÚ.
Dosažené výsledky práce - bilanční a ekonomický model jsou využitelné pro techniky a vedoucí
investic při posuzování nasazení kogenerace v malých plynových teplárnách.
V ekonomické části by pro konkrétní projekt a rozhodnutí managementu měla být citlivostní analýza
na nejvýznamnější vstupy ovlivňující projekt (cena plynu, prodejní cena elektřiny, příspěvek KVET -
zelený bonus,...).

3. Původnost práce
Student v práci vhodným způsobem spojil teoretické (převzaté) podklady s vlastním přístupem v
bilancích a návrhu nového stavu teplárny s kogenerací.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je přehledně a logicky členěna do devíti kapitol. Po formální a jazykové stránce
práce odpovídá nastolenému standardu.
Práce obsahuje stručný úvod do problematiky. Na úvod navazují kapitoly zabývající se teorií
kogenerací, popisem stávající technologie kotelny, vlastního návrhu kogenerace a akumulace tepla,
energetickými bilancemi a návrhem nového stavu kotelny. Dále následuje kapitola věnovaná
základnímu ekonomickému vyhodnocení a závěrečné zhodnocení.
V práci se studen dopustil několika zanedbatelných nepřesností: např. název grafu 4.3 není zcela
vypovídající, kdy se posuzují nejen kotle, ale i kogenerace, v textu se vyskytuje starší název pro
teplou vodu (TUV) a dále nově používaný název TV...

5. Dotazy na studenta
V práci není uvedena hodnota DRK stávající (denní rezervovaná kapacita kotelny) a po nasazení
kogenerace - jaký má tento parametr vliv na cenu tepla na patě kotelny?
Jsou měrné investiční náklady zdroje s kogenerací ovlivněny velikostí instalovaného výkonu
kogenerace? Jaké jsou orientační celkové měrné náklady na projekt s jednotkou 100 kWe a 1000
kWe?
Jaké parametry nejvíce ovlivňují ekonomiku projektu s kogenerací?

6. Celkové zhodnocení práce
Student ve své diplomové práci prokázal velmi dobrou orientaci v problematice kogenerací a v
oblasti optimalizace technických i ekonomických ukazatelů projektu, práci doporučuji k obhajobě.
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