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 Celkové hodnocení diplomové práce: 
 
 Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
                                       Celkový počet bodů: 80 – velmi dobře. 

 
 Slovní hodnocení: 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Ano, odpovídá. Práce řeší zadanou problematiku a splňuje jednotlivé body zadání. 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura má vnitřní logiku; jednotlivé věcně diferencované oddíly navazují s dobře zřetelným 

záměrem autora. 

3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Autor při zpracování prokázal schopnost zkompletovat informace týkající se problematiky využití 

kogeneračních jednotek. Jednalo se přitom o aktuální stav kogenerace v ČR, oblast legislativní a 

legislativně-organizačních podmínek provozu kogenerace a v neposlední řadě oblast 

ekonomického hodnocení. 

Na několika místech práce se objevují nejasnosti či nepřesnosti formálního rázu, které výrazně 

neznehodnocují celkový výsledek práce.  

Příkladem budiž věta na straně 16, kde je uvedeno: „Aby bola inštalácia KJ ekonomicky výhodná, 

je potrebné  aby behom  roku  bežala  čo  najviac  hodín.“ – tvrzení nemusí být v současných 

podmínkách cenové podpory pravdivé, což autor sám potvrzuje v části ekonomickém hodnocení. 



Na str. 66, a podobně v celém dokumentu, by bylo vhodné rozlišit watthodiny tepelné 

a elektrické, neboť až z pozdějšího výpočtu lze usoudit, které provozní údaje náleží elektřině 

a které tepelné energii. 

V ekonomickém zhodnocení počínaje str. 66 autor pracuje s měrnými palivovými náklady na 

jednotku vyrobené elektřiny, které udává výrobce, a není tak přímo zřejmá cena plynu. U 

jednotky 30 kWe jsou přitom náklady výrobce na palivo podceněny o více než 20 %, naopak 

v případě odběru plynu pro jednotku 2 MWe při ročním využití 4 400 hodin lze získat cenu nižší o 

12 %, což v ročních nákladech představuje 2 mil. Kč. 

Tvrzení o větší ekonomické výhodnosti strojů velkého výkonu ze str. 79 by bylo vhodnější 

podpořit ukazatelem vnitřního výnosového procenta spíše než čistou současnou hodnotou. 

4. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Ano, práce seznamuje s aktuálními legislativními podmínkami pro oblast kogeneračních jednotek, 

přičemž tyto podmínky autor zohledňuje v navržených hypotetických scénářích rozvoje 

kogenerace v ČR, a také v ekonomickém zhodnocení.  

5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Autor pracuje s širokým spektrem pramenů, zahrnující odborné publikace, odborné články, 

relevantní odborné portály. Volba a využití pramenů odpovídá charakteru práce (diplomová 

práce). 

6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). 

Formální úroveň zpracování je na dobré úrovni s nízkou četností výskytu jazykových chyb. 

7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Práce je zdařilým a využitelným příspěvkem k problematice kogeneračních jednotek a dopadu 

jejich provozu na energetický trh. 

Tři sestavené scénáře rozvoje kogenerace stanovují potřebné objemy státních subvencí pro 

provoz těchto zdrojů v ČR, a to podle současných podmínek. Autor vyhodnocuje množství 

vyrobené elektřiny podle těchto scénářů a jako důsledek výši příspěvků na podporované zdroje 

energie. Jak je z výsledků práce zřejmé, v případě vysokého scénáře rozvoje kogenerace, který 

počítá s instalováním 2 GWe výkonu v rozmezí tří let, by se koncové ceny elektřiny pro 

velkoodběratele zvýšily relativně nepatrně, v jednotkách procent. 

8. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? 

Ano, doporučuji práci k obhajobě, v rámci které by měl autor pro upřesnění zodpovědět níže uvedené 
otázky. 

 
 
 Otázky k obhajobě: 

  

1. Ve vývojových scénářích kogenerace v ČR na stranách 61 až 64 autor předpokládá v prvním 

(vysokém) scénáři u všech jednotek roční využití instalovaného výkonu 3 000 hodin. V dalších 

scénářích pracuje u jednotek 200 kWe a 2 MWe také s využitím 4 400 hodin. Podle čeho jsou volena 

tato využití? Jak se mohou v praxi lišit provozní využití jednotky 7 kWe, aplikované pro spotřebu 



obytného domu a jednotky 2 MWe, která má obvykle uplatnění v průmyslovém podniku 

s nepřetržitým provozem? 

2. V části ekonomické analýzy počínaje stranou 66 autor uvažuje s prodejem veškeré vyrobené 

elektřiny do sítě za cenu 900 Kč/MWh. Jakou část z vyrobeného množství elektřiny může 

představovat užití pro vlastní spotřebu a jak by se toto užití promítlo do ekonomiky? 

3. U vyhodnocení vysokého scénáře na straně 70 je uvedeno „…pri predpoklade že by v období rokov  

2015 a 2017 nebola  predĺžená  licencia  na  prevádzkovanie blokov jadrovej elektrárne Dukovany 

(EDU) by tento scenár mohol teoreticky nastať. V takomto prípade by ČR razom prišla o viac ako 

2 000 MW inštalovaného výkonu a mala by vážny problém so zabezpečovaním dodávky elektrickej 

energie, resp. stala by sa z nej importná krajina. Takáto udalosť by sa taktiež razantne premietla do 

cien elektrickej energie a celkovo by veľmi negatívne poznamenala celé  národné  hospodárstvo  

štátu.  Pred takýmto trendom môže ČR zachrániť len urýchlená výstavba energetických zdrojov.“ 

Paralelu k nastíněnému vývoji odstavení JEDU lze spatřit v nedávném odstavování jaderných bloků 

v Německu, jehož důsledky jsou vysledovatelné v historickém vývoji cen baseloadu na lipské burze. 

O kolik procent by se mohla zvýšit cena silové elektřiny v ČR v důsledku odstavení JEDU a jak by to 

změnilo uvažovanou výkupní cenu 900 Kč/MWh? 

4. Na straně 78 se píše: „Variabilné náklady (kogenerace) sú navyše extrémne  ovplyvnené  cenami 

za plyn, čo je externý faktor, ktorý tieto zdroje nemôžu nijak ovplyvniť a preto musia byť nevyhnutne 

podporované štátom.“ 

Existují odhady pro vývoj cen plynu, a jaký se očekává jejich trend? 
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