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1. Problematika práce
Diplomová práce má 66 stran včetně 17 tabulek a 13 obrázků v textu. V 9 přílohách jsou uvedeny
výpočty a konstrukční návrhy výměníků tepla TČ.
V úvodní části práce jsou stanoveny cíle práce. Praktická část je rozdělena v podstatě do čtyř částí.
V prvé části je specifikována kogenerace a její porovnání s oddělenou výrobou elektrické energie a
tepla.
V druhé části hodnotí na základě výpočtu idealizovaného diagramu spalovacího motoru zvoleného
typu TCG 2020 V 16 firmy MWM jednotlivé fáze procesu transformace energie. Výpočet prokazuje
velmi dobré teoretické znalosti v tomto oboru. V závěru této části by bylo účelné provést porovnání
vypočtených parametrů se skutečným motorem (viz tab. 3.)
V třetí části je proveden návrh tepelného čerpadla k využití tepla ventilačního vzduchu kontejneru KJ.
V této části práce provedl návrh a výpočet jednotlivých částí TČ a instalace rozvodů. Zde kromě
teoretických výpočtů využil firemní softwarové programy.
Ve čtvrté části DP je provedeno ekonomické zhodnocení KJ proti oddělené výrobě elektrické energie
a tepla při zadaných hodnotách KJ pro variantu A (tj. bez TČ) a variantu B (s TČ).
Práce byla náročná na odbornou kvalifikaci i čas a odpovídá obsahem zadání DP v plném rozsahu.
Nutno však také konstatovat dílčí nedostatky, zejména pak v ekonomickém hodnocení variant.

2. Dosažené výsledky
Diplomová práce řeší problematiku kombinované výroby elektrické energie a tepla (KVET) s
použitím kogenerační jednotky (KJ) se spalovacím motorem a využitím odpadního tepla ventilačního
vzduchu z kontejneru KJ prostřednictvím tepelného čerpadla (TČ). Práce je zpracována na základě
teoretických znalostí studenta i s využitím firemních softwarů. V práci je kromě návrhů jednotlivých
jednotek zařízení provedeno energetické porovnání KVET a oddělené výroby tepla a elektrické
energie a ekonomické hodnocení navrženého řešení. S ohledem na význam řešení kogenerace a
využití obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím TČ je práce aktuální s možností využití v
dalších realizovaných projektech.

3. Původnost práce
Celkový rozsah práce je 66 stran. Práce odpovídá požadovanému rozsahu DP. Převážná část je osobní
dílo studenta. Mnoho informací čerpal také z firemních materiálů i programů a literatury. Prokázal
schopnost samostatného řešení uvedené problematiky.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována přehledně a jednotlivé části odpovídají důležitosti zpracovaného problému.
Je však nutno vytknout některé formální nedostatky i zásadní nesprávnosti.
V přehledu použitých veličin je uvedeno v několika případech stejné označení pro dvě různé veličiny.
V kapitole 4.3 návrhu tepelného čerpadla by bylo účelné přesněji specifikovat využití tepla
ventilačního vzduchu KJ.
V části 5. ekonomického vyhodnocení studie používá nestandardního rozdělení jednotlivých nákladů
(lépe podle lit. 3 Krbek- Polesný). Také rozdělení ceny elektrické energie (tab. 12) neodpovídá běžné
terminologii (např. cena silové elektřiny a cena za distribuci).
 Zásadní chyba je ve výpočtu ceny za spotřebu 1 kWh elektřiny (tab, č. 12), kde je špatně proveden
součet (má být 5016,38 Kč/MWh a ne 9433,81). Tím se velmi podstatně sníží úspora při instalaci KJ
i TČ a také návratnost investice a úspora za dobu životnosti KJ.

5. Dotazy na studenta
Jaké složky představuje oficiálně cena za elektrickou energii a kým jsou určovány.
V práci v kapitole 4.2.1 není uvedeno TČ systému vzduch – voda. O jaký systém se jedná a kde se



používá.

6. Celkové zhodnocení práce
Práce odpovídá požadavkům na DP v magisterském studijním programu a v podstatě splňuje zadání.
Student prokazuje znalosti a schopnosti ve vymezené oblasti odborné činnosti.
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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