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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Práce řeší aktuální problém kombinované výroby tepla a elektrické energie s 
využitím kogenerační jednotky s mikroturbínou, která představuje v této oblasti 
relativně nový zdroj. Řešení je provedeno s regeneračním ohřevem vzduchu za 
kompresorem. Toto řešení zvyšuje elektrickou účinnost jednotky a zároveň snižuje 
závislost provozu jednotky na odběru tepla. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

V práci je proveden velmi podrobný přehled všech možných variant kombinované 
výroby elektrické a tepelné energie. Pro zadané řešení je pak proveden bilanční 
výpočet jednotky. Při tomto výpočtu si autor poněkud upravil zadání a řešil případ s 
regeneračním předehřevem vzduchu před spalovací komorou. V závěru je provedeno 
ekonomické hodnocení. Práce je využitelná jako metodický návrh jednotky pro 
konkrétní případ instalace například ve fázi předprojektového řízení. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Bakalářská práce je složena ze dvou základních částí. V první má student za úkol 
prezentovat svůj přehled v dané problematice, který získává především studiem 
literatury. V této části tedy představuje práce rešerši zdrojů a je tady do značné míry 
převzatá. V druhé části je proveden v zadaném rozsahu výpočet a technických 
parametrů jednotky a jejich ekonomické vyhodnocení a tato práce představuje 
vlastní zpracování metodiky výpočtu a vyhodnocení dané problematiky. 
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Práce je vypracována v souladu s platnými předpisy, text je doplněn přehledem 
značení, vzorce jsou očíslovány, doplněny jednotkami a u použitých konkrétních 
údajů jsou odkazy na zdroj.  

Autor se nevyhnul drobným nepřesnostem a chybám: 

Na příklad str. 37 je nadpis na konci stránky, na str. 37 je nesprávně označená 
tepelná účinnost kotle pouze jako tepelná účinnost. Čísla rovnic jsou psána u 
doprovodného text, kapitola 5.1.2 je označena jako princip radiální mikroturbíny, 
obsahuje však spíše popis náběhu zařízení. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

V tabulce 5.1-1 je uvedeno porovnání pístového spalovacího motoru na MT. Podle ní 
má pístový motor asi 100 pohyblivých dílů? Není to trochu přehnané číslo  

Jak se projeví regenerační ohřev vzduchu na účinnosti turbíny a jak na celkové 
účinnosti kogenerační jednotky? 

Na straně 30 je uvedena varianta se solárním ohřevem. Jaké jsou možnosti nasazení 
této jednotky v kogeneraci? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Posluchač prokázal schopnost řešit technické problémy na úrovni bakalářského 
studia, práci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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