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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :        

Návrh technologie malé vodní elektrárny 

   

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :       

Bc. Marek Novák 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano, odpovídá. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce je rozdělena do několika kapitol, které korepsondují s body uvedenými v zadání.  

Jednoltivé kapitly na sebe navazují. Závěr práce stručně shrnuje všechny důležité informace. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Práce se zabývá stanovením návrhových parametrů a typu turbíny pro konkrétní lokalitu 

MVE. Součástí práce je také vyčíslení nákladů a stanovení doby návratnosti vložených 

investic.  

Zvolené metody, postupy a výpočty použité v práci jsou koncepčně správně. Mezi výstupy 

patří určení energeticky využitelného průtoku turbínou, stanovení spádu turbíny, výpočet 

odhadované roční výroby elektrické energie MVE, odhad nákladů realizace MVE a výběr 

vhodného typu turbíny pro dané řešení. 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Práce obsahuje drobné nepřesnosti v terminologii a výpočtech hydrotechnického řešení 

MVE. Nicméně tyto drobné chyby nijak výrazně nesnižují úroveň předložené práce. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Práce je zaměřena na aplikaci existujících metod a postupů při řešení hydroenergetického 

potenciálů vybrané lokality.  

Zajimavé informace práce přináší v oblasti poptání ceny strojně-technolgické části MVE 

různých typů turbín od různých výrobců. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Ve velké míře jsou využity online zdroje, které jsou pro danou hloubku práce dostačující. 

V případě konrektnějšího a detailního řešení, jak hydrotechnické tak strojně-technologické 

části, by bylo vhodné dané online zdroje konfrontovat s klasickou literaturou.  

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Práce obsahuje minimu chyb, formální zpracování je na přijatelné úrovni. Práce obsahuje 

velké množství obrázků, tabule, grafů a vzorců. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Práce ma využití přímo v praxi. Svým rozsahem odpovídá prvotní studii možné realizace 

MVE pro vybranou lokalitu.  

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   Práci hodnotím, i přes několik drobných připomínek, velmi dobře. 

 

Práce má přímou aplikovatelnost v praxi. Student touto prací prokázal osvojení si 

základních zkušeností a znalostí v oblasti návrhu a posouzení strojně-technologického 

vybavení a koncepčního řešení MVE. 

 

      

 

 

 

    Dne 8.6.2018   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


