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1. Dosažené výsledky
Student v práci provedl analýzu stávajícího stavu zdroje a technicko-ekonomický návrh kogenerace.
V práci jsou uvedena jednotlivá technicko-legislativní omezení (hluk, emise) a zahrnut parametr
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 výrobnách.

2. Problematika práce
Diplomová práce řeší vysoce aktuální problematiku kogenerace tepelné a elektrické energie nasazení
plynových kogeneračních jednotek v menších teplárnách a výtopnách v ČR. tato aplikace umožňuje
decentralizaci energetiky a zvyšování celkové účinnosti. Práce představuje ucelený technický návrh,
včetně optimalizace provozu a ekonomického vyhodnocení.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval velmi samostatně, potřebné konzultace byly vždy ke konkrétním problémům.
Mimo teoretické (převzaté) první části diplomové práce je práce vlastním řešením bilancí a návrhu
nového stavu teplárny s kogenerací. Protokol podobnosti vykazuje shodu 6%.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je přehledně a logicky členěna do devíti kapitol. Po formální a jazykové stránce
práce odpovídá požadavkům na vypracování diplomové práce a svědčí o erudovanosti zkušeného
pracovníka.
V práci se vyskytují některé drobné formální chyby a nevhodné výrazy jako zisk energie získané
shořením náplně válce by bylo vhodnější spálením paliva, v grafech 6.1 a 6,2 chybí legenda,
rozlišující křivky apod.

5. Dotazy na studenta
V práci je návrh akumulační nádoby. Jaký vliv bude mít její instalace na prodloužení využití
kogenerační jednotky.
Jak ovlivní zvyšování využití kogenerační jednotky "zelené bonusy"?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce prokazuje schopnost autora samostatně řešit technické problémy na úrovni magisterského
studia a proto ji doporučuji k obhajobě.
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Ostrava, 27.05.2015 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.


