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 Celkové hodnocení diplomové práce: 
 
 Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 93      

 
 Slovní hodnocení:  

1. Diplomová práce v plném rozsahu odpovídá zadání 

2. Z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, diplomovou práci hodnotím kladně 

3. Velký rozptyl hodnoty elektrické účinnosti uvedený v tabulce 5-1 na str. 46 ale i instalovaného výkonu jednotlivých 

posuzovaných technologií. 

4. Celkově je celá práce hodně teoretická a popisná, za nové poznatky je proto možné považovat pouze to, ve kterých 

lokalitách jsou instalovány jaké zdroje, což je uvedeno v části 6.  

5.  Výběr studijních pramenů obsahuje teoretické akademické práce, odborné profesní i firemní materiály a podklady.  

6.  Hodnocení formální a jazykové stránky a formálního zpracování je kladné, snad bych jen uvítal více barevných 

snímků a provázanost na příklady jednotlivých technologií v praxi  

7. Způsob využití práce je pro mne velkou otázkou, což ale částečně pramení z podstaty zadání, kdy práce posuzuje a 

hodnotí velice široké výkonové spektrum jednotlivých technických systémů a ještě širší spektrum technických 

systémů.  Pro navržení konkrétních technických systémů pro konkrétního zákazníka je zaměření zbytečně široké, 

pro zprostředkování celkového přehledu, zase příliš povrchní, takže způsob využití a hlavní přínos spatřuji hlavně 

pro autora práce, který si ve značné míře osvojil teoretickou část celého oboru, ale teprve přinese využití získaných 

poznatků, pokud se tomuto oboru bude dále věnovat.   

8. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě              

 
 Otázky k obhajobě:  
 

V kapitole 5.1.3 Kombinovaná výroba z biomasy na bázi ORC uvádíte elektrickou účinnost v rozmezí 8 – 12 %,  
kterou považujete za nízkou. V kapitole 5.1.7 Porovnání technologií… uvádíte, že nejvyšší el. účinnosti dosahuje 
Stirlingův motor a ORC, které mělo jen o několik stránek dříve dle všeho mínění účinnost nízkou.  V  tabulce 5-1 u 
technologie ORC uvádíte elektrickou účinnost 10 – 15 %. V čem spočívá tento nárůst el. účinnosti?      
 
V téže tabulce uvádíte poměrně značný rozptyl el. účinnosti u parního pístového motoru 8 – 20 % a ještě větší 
rozptyl el. účinnosti 8 – 28 % u Stirlingova motoru. Prosím vysvětlete tak vysoký rozptyl hodnoty elektrické 



účinnosti.  
 
Kde a v jakých výkonech a provozních režimech jsou instalované parní pístové motory?  
Kde a v jakých provozních režimech jsou instalované Stirlingovy motory s elektrickou účinností alespoň 25 %?  
 
Mechanická účinnost pístových spalovacích pracujících v optimálním režimu představuje 20 – 40 %. Jak je možné, 
že u zplyňování s plynovým motorem v téže tabulce uvádíte účinnost 15 – 30 %?  
 
Které z Vámi popisovaných technologií se nejvíce prosazují v praxi?   
Které z Vámi popisovaných technologií považujete za nejperspektivnější a proč?  
Jaké jsou měrné investiční náklady jednotlivých energetických systémů?  
Kde vidíte uplatnění pístových parních motorů?  
Kde vidíte praktické využití výstupů z Vaší práce?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Radovan Šejvl 
 Oponent diplomové práce 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


