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Posudek vedoucího bakalářské práce, kterou vypracoval pan Martin Drahozal  

na téma: 

 

Ekonomické porovnání spalování hnědého uhlí v různých typech 

výrobních bloků elektrárny Ledvice 

 
1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Práce se zabývá velmi aktuálním problémem souvisejícím s efektivním využíváním 

hnědého uhlí v energetice. V práci jsou uvedeny základní technické skutečnosti, aniž se 

student zabývá nepodstatnými detaily. V kapitole Ekonomické porovnání spalování pak 

student srovnává účinnosti bloků, jednicové náklady na uhlí na vyrobenou MWh, spotřebu 

dalších surovin, náklady na vyprodukované škodliviny. Propočet hospodářského výsledku 

je naznačen příloze č. 7, ale ani zde není (v použitém členění do řady tabulek a grafů) 

úplně jasný. Ekonomické porovnání lze provádět rozdílovou analýzou, je však nutno 

použitou metodu zdůraznit. V kapitole před Závěrem student naznačil možné způsoby 

zvyšování účinnosti spalování, na příkladu nového výrobního bloku 660 MW. Celkově 

práci hodnotím jako přínosnou. 
2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? (Pracoval samostatně? Byl v 

pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně?) 

Student třikrát konzultoval postup zpracování v Mostě, několikrát Emailem. Práci pak 

řešil převážně samostatně a průběžně. 
3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (Hodnotí se splnění všech 

zadaných úkolů.) 

Práce zadání odpovídá v plném rozsahu. 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Koeficient 3,6 při přepočtu GJ na MWh vyjadřuje počet sekund v hodině, je to přesné 

číslo, viz str. 11. Způsob číslování tabulek v přílohách se mi zdá málo přehledný. 
5. Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku a formální zpracování.) 

Jazykově velmi dobrá práce. Formální náležitosti: formátování, způsob citací, podpora 

přílohami, (s výjimkou číslování), i fotodokumentací na výborné úrovni. Při čtení jsem 

však narazil na řadu překlepů, prohřešky i v pravopisu českého jazyka. 
6. Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 

využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?) 

Práce nepřináší zásadní nové poznatky, které by si zasluhovaly publikování. Některá 

zjištění bude možno využít při rekonstrukcích provozovaných elektrárenských bloků. 
7. Celkové hodnocení práce. (Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k 

obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
uveďte na jiném místě.) 

 

Bakalářskou práci považuji za velmi dobrou, doporučuji k obhajobě 
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