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1. Splnění požadavků zadání. 
Zde posuďte náročnost řešení práce a uveďte, zda předložená práce odpovídá zadání 
případně, ve kterých směrech zadání nesplňuje nebo naopak překračuje 
 
 Předložená DP pokrývá zadání v celém rozsahu., pouze v technicko-ekonomickém 
posouzení není provedeno v úplném rozsahu . 
 
 
2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
Zde posuďte logickou strukturu kapitol, rozsahy a návaznosti jednotlivých částí, (poměr 
teoretického úvodu, rozboru zadání a prezentace vlastního řešení); zhodnoťte rovněž 
jazykovou stránku, úpravu práce a úroveň případné výkresové dokumentace. 
 

Postupnost kroků v DP je možno považovat za správnou a logickou tedy nejprve je 
popsán stávající stav, možnosti regulace a je dále rozebírána ta, které dnes není využita (musí 
být nově provedena = investice). Výpočet je správně proveden tj. vychází se z provozní 
bilance skutečného teplárenského zdroje pro jeho odběrové kondenzační turbíny. 
Následně je zkráceně pospána bypassová stanice a je proveden její návrh.. 
Hodnocení je zakončeno ekonomickou částí. 
Přílohová část obsahuje informace o některých komponentech měřící tratě (katalogový list 
teploměr, snímač tlakové diference, snímač relativního a absolutního tlaku).  
Výkresová část obsahuje výkres ventilu BTG pro ETB, zjednodušené schéma (kotlů a TG15 
a TG16) a výkres dispozice bypassové stanice pro TG15. 
Schází bilanční schéma. 
 
 Jazyková stránka i úprava odpovídá po odborné stránce požadavkům na DP, a to i přes 
to, že jsou v textu drobné nedostatky (uvedeno níže). Je uveden název a anotace v anglickém 
jazyce, seznam použitého značení (značně zkrácený). Je uvedena vhodná literatura i konkrétní 
zdroje www, kterých je pro práci využito. 
 
 
3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce. 
Zhodnoťte dosažené výsledky a případně úroveň a funkčnost technického nebo programového 
řešení. Uveďte připomínky k práci. 
 
Technické řešení – pro výpočty využívá výpočtových pomůcek (excel), nejsou však 

dokladovány. V jednotlivých částech uvádí teoretické předpoklady pro výpočty 
(vzorce) a následně je proveden výpočet pro určené nebo definované hodnoty 
okrajovými podmínkami. Základem výpočtu je určení průtoku páry přes bypass stanici 
a stanovení hodnoty v t/h pro její technický návrh a stanovení předpokládané doby 
jejího využití na základě časového snímku (z podkladů roku 2010). 



Ekonomické hodnocení – strana 53 ve vzorci (11.1) stanoví předpokládaný přínos zvýšením 
regulačního rozsahu. Není však stanovena ceny páry a vody pro nástřik, které projde 
bypasesm a nevykoná práci – je nákladem.  
Zároveň by bylo vhodné provést porovnání se stávajícím způsobem prováděné 
regulace.. 

Dále: 
Strana 10 používá opis z podkladů Dalkia bez opravy viz. text“Díky tomu jsme byli úspěšní 
při …“ 
Strana 24 uvádí elektrický výkon 72MWe pro spotřebu 244 t/hod, zjednodušené 
technologické schéma je uvedeno na straně 17 nejsou však uvedeny bilanční údaje toků a 
kvalitativních parametrů páry. Není tak výpočtově doložitelná kondenzační výroba elektřiny a 
tím měrná spotřeba páry.  
Strana 34 – schází slova a čeština viz část 7.1 „… jsem pro výpočet vysokotlakého parovodu 
volit průtok přehřáté 60t /hod …“  
Strana 34 uvádí zychlozávěrným/rychlozávěrným 
Strana 34 je odkaz na schematické vyobrazení napojení avšak příloha č. 4 je obrázek ventilu 
Strana 35 číslování vzorců je posloupné v každé kapitole. U kapitoly 7 však začíná 
pořadovým číslem 7.4. (nikoliv 7.1.) 
Strana 36 odkaz (a dále ještě několikrát) na obrázek č. 7.9. – takové číslo není v DP nikde 
(patrně je myšlen 7.2). 
Strana 39 – uvádí jasko doporučenou rychlost pro výpočet 50 m/s, ale jednou použije 45 m/s  
a pro druhý výpočet 50 m/s. 
Strana 39 uvádí položku Jmenovitý přetlak … 0,4 MPa(abs), dále v textu pracuje s názvem 
tlak – měl by v textu DP ujednotit.  
Strana 45 uvádí Obrázek 9.2. schéma dózy ISA 1932 
Strana 45 uvádí pro Qm jednotku [kg/s1] 
Strana 46 uvádí ∆ ω mělo by být ∆ω 
Přehled použitých zkratek, symbolů, značek a jejich jednotky – neobsahuje značnou část 
položek uvedených v textu DP. 
apod. 
 
 
4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Uveďte, zda jde o práci kompilačního charakteru, práci rozšiřující již publikované výsledky 
nebo o práci přinášející zcela nové poznatky, případně možnost využití výsledků práce v 
praxi. 
 
DP pracuje s využitím bypassové stanice pro rozšíření pásem regulace na stávající výrobně. 
Pro DP je možno považovat využití v praxi, neboť je proveden návrh na konkrétní teplárenský 
zdroj (Elektrárna Třebovice), pro který navrhuje rozšíření pásma regulace odběrových 
kondenzačních turbín. 
 
 
5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
Zhodnoťte výběr studijních pramenů a jejich vztah k zadání a tématu práce. Posuďte, zda jsou 
převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah. 
 
Základní literatura [1] až [11] odpovídá tématu práce. Otázkou je proč není použita literatura 
cizojazyčná, neboť hlavní komponent bypassové stanice je zahraniční. 




