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 Slovní hodnocení:  

1. Diplomová práce z větší části odpovídá zadání.   

2. Z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí postrádám ukázky a popis jednotlivých malých zdrojů pro 

kombinovanou výrobu elektrické energie z biomasy, které se již v okolních zemích i u nás okrajově používají.  

3. Nemám připomínek k úvodní teoretické části. Postrádám alespoň teoretické odvození a zdůvodnění použití parního 

motoru s membránovým pístem.   

4. Novým a důležitým poznatkem je ozřejmení, jak malý je přenos tepla do tlakové nádoby parního kotle, který autor 

podložil obsáhlým výpočtem.  Je zřejmé, že z hlediska energetické účinnosti je nutností použití sice nákladnějšího, ale 

účinnějšího parního kotle.   

5. Výběr studijních pramenů sice obsahuje teoretické akademické práce, praktické příklady z realizací však práce neuvádí.  

6. Formální a jazyková stránka je v pořádku, oceňuji přehlednost a užití tabulek, snad bych jen uvítal více barevných 

snímků a provázanost na příklady jednotlivých technologií v praxi.  

7. Práce přesvědčivě ukazuje malou účinnost občas používaného řešení s tlakovou nádobou.  Výstavba a konstrukce tak 

malého mechanického zařízení nízkou energetickou účinností postrádá smysl. Cestou je pouze zvýšení výkonu alespoň 

do desítek až stovek wattů a podstatné zvýšení elektrické účinnosti. K podobnému závěru dochází i autor práce, 

kterému patří dík  za vyzkoušení  malého parního motoru v praxi. 

8. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.              

 

 

 



 

Otázky k obhajobě: 
 
V úvodní teoretické části uvádíte, že vedle kusového dřeva se ke společné výrobě tepla a elektrické energie využívají i 
pelety, která mají výhřevnost vyšší než dřevo samotné – jak je to možné? 
 
V kapitole 2.1.1 jako nevýhodu účelově pěstovaných energetických rostlin uvádíte, že tyto plodiny blokují půdu pro výrobu 
potravin. Víte, kolik hektarů orné půdy (v milionech hektarů) by po našem vstupu do EU díky zavedení kvót na výrobu 
potravin muselo zůstat ladem?  
 
V odstavci 3.3 Kogenerační technologie zavádíte dělení na přímé a nepřímé způsoby přeměny energií, přičemž za 
perspektivní systém považujete přímou přeměnu energie.  Prosím vysvětlete, jak se pevná biomasa přímo mění 
v elektrickou energii a jaký má celá kapitola 3.3 vztah k zadání Vaší práce.  
 
V kapitole 3.3.1 zavádíte dělení kogeneračních jednotek na technologie s obnovitelným a neobnovitelným zdrojem paliva, 
přičemž pokud např. KJ dokáže spalovat obnovitelná i neobnovitelná paliva, nazývá se hybridní kogenerační jednotka. 
Prosím vysvětlete, jak fyzicky zjistím, jestli jde o hybridní nebo klasickou kogenerační jednotku na plynná paliva, pokud se 
nedopatřením ztratí dokumentace ke KJ.  
 
Kapitola 4 Návrh kogenerační jednotky – prosím  zdůvodněte, proč bude Vaše KJ tvořena jednoválcovým membránovým 
parním motorem.                    
    
Kapitola 4.1.1.1. Výměník parního kotle – prosím zdůvodněte, proč má Váš návrh výměníku čtvercový tvar.  
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