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1. Dosažené výsledky
Autor diplomové práce (dále jen DP) řeší návrh zvýšení účinnosti kogenerační jednotky s plynovou
mikroturbínou, její ekonomické zhodnocení a přínos pro modelový případ použití. Jako modelový
případ byl zvolen objekt s trvalým odběrem tepla i elektrické energie pro zajištění velkého využití
turbíny. Práce je rozsahem odpovídající po odborné i formální stránce.

2. Problematika práce
Práce řeší aktuální téma kogenerace výroby energií s cílem lepšího využití primárních zdrojů energie
jednak jejich lepším využitím, jednak snížením ztrát energie decentralizací její výroby. Obvyklou
slabinou instalací těchto jednotek je nedostatečné využití vyrobeného tepla, což vede jednak k
poklesu účinnosti a jednak ke zvýšení vlastní spotřeby elektrické energie na maření nevyužitého
tepla. V tomto případě je jednotka navržena tak, že pokryje relativně velkou část topného období, ale
má problémy s pokrytím období s malým odběrem tepla. Autor tento problém řeší nad rámec zadání v
pěti variantách.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval velmi samostatně, potřebné konzultace byly vždy ke konkrétním problémům.
Vyhodnocení podobnosti uvádí jako celkovou hodnotu 42%. Z toho 32 % je shoda s bakalářskou
prací posluchače, dále uváděna shoda s jednou prací 5% a cca 70 prací se shodou nižší než 5%.
Provedl jsem podrobný rozbor shody s bakalářskou prací a z výsledku vyplývá, že reálná shoda ve
vlastní práci je na úrovni cca 12% ve vlastním řešení a 13 % v obecném úvodu, zbytek připadá na
zadání, povinná prohlášení, seznam literatury a podobně. S ohledem na to, že samo zadání bylo
koncipováno jako rozšíření bakalářské práce, tuto shodu považuji za naprosto přirozenou a práci
považuji za původní dílo autora. Podrobný rozbor shody je v příloze posudku v písemné formě.

4. Formální náležitosti práce
Práce splňuje požadavky, kladené na vypracování diplomových práci na fakultě strojní VŠB-TU
Ostrava, autor se ale nevyhnul některým formálním chybám. Číslování rovnice je nedůsledné a
umístění čísel je u popisu, a mělo by být u rovnic. U některých grafů chybí popis (graf 8.1.1.1 a
8.1.1.2) a samo číslování grafů je přehnaně složité. Uvedené připomínky mají spíše formální
charakter a nesnižují úroveň práce.

5. Dotazy na studenta
•Řešení je provedeno v pěti variantách, přičemž dvě (A a B) předpokládají kogenerační jednotku jako
jediný zdroj a v období, kdy její výkon nestačí, řeší disproporci nákupem tepla od externího
dodavatele, ve třech variantách je uvažována instalace přídavného hořáku před kotel na odpadní teplo
spalin a tím zvýšení jeho výkonu. Obávám se, že externí dodavatel nebude mít o tento systém
dodávky zájem. Jak bude dodávka tepla řešena v tomto případě?
•U varianty D předpokládáte provoz jednotky celoročně s tím, že část tepla bude odváděna mimo
spalinový výměník do ovzduší. Na konci popisu ale mluvíte o 4400 hodinách za rok s ohledem na
zelený bonus. Jak to spolu souvisí.
•K variantě E mám obdobnou připomínku, jako k variantám A a B. Váš zdroj zajistí teplo pro domov
důchodců v mimo topném období, a v topném se vrátí k jinému dodavateli?

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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