
Recenzentní posudek diplomové práce studenta Robina Davida 

Téma práce: Využití kogenerace pro veřejný bazén 

1) Přístup diplomanta k zadanému úkolu 

Diplomant se ve své práci zabývá možnostmi využití kogenerace pro jednotlivé aplikace a 

v praktické části řeší využití kogenerace pro veřejný bazén ve městě Mělník. Diplomant splnil 

všechny body zadání. 

2) Zvolený postup řešení 

Práce je členěna do teoretické a praktické části. 

Teoretická část pojednává kogeneraci obecně – technické parametry, typy kogeneračních 

technologií, dále o metodách hodnocení investic, legislativě spojené s připojením 

kogenerační jednotky a výkupní ceně elektřiny pro KVET. Tato teoretická část je poměrně 

podrobná a čtenáře detailně uvádí do problematiky. Zde bych pouze navrhl přehození třetí a 

čtvrté kapitoly pro lepší návaznost. 

Praktická část pojednává o analýze spotřeby a návrhu konkrétních variant provedení KJ. Tyto 

varianty jsou následně posuzovány z hlediska ekonomické efektivnosti. Na závěr praktické 

části autor správně uvádí citlivostní analýzu na použité vstupy a zhodnocení těchto dopadů 

na projekt. 

Při řešení praktické části práce mě zaujala široká škála porovnávaných variant optimální KJ. 

U práce bych vystihl velký přínos v použití reálných vstupných dat, která autor často 

konzultovat s odborníky. Zde se jedná jak o detailní analýzu spotřeby veřejného bazénu 

studiem procesů (i jejich vývojem do budoucna z důvodu legislativních nařízení) tak o detailní 

popis parametrů jednotlivých variant KJ i jejich možných substitutů. 

3) Dosažené výsledky, jejich přínos a možnosti praktického využití 

V práci byly vytipovány 4 finální investiční varianty, které byly správně zhodnoceny pomocí 

metod ekonomické efektivnosti. Citlivostní analýza uvádí možná rizika projektu.  

Na závěr jsou tyto 4 varianty provozu KJ porovnány a provozem KJ externí firmou, což 

eliminuje většinu rizik, i když snižuje hodnotu investice. 

Výsledky dosažené v práci lze hodnotit jako zajímavé a použitelné v praxi. 

4) Jak práce odpovídá normalizačním, případně provozním a bezpečnostním předpisům 

Dle mého názoru práce odpovídá normalizačním, případně provozním a bezpečnostním 

předpisům. 



5) Formální náležitosti, vnější úprava, vzhled a přehlednost práce 

Nalezl jsem jednu gramatickou chybu v práci – hned u úvodu: „investovali se velké finanční 

prostředky“. V práci se objevují prázdné stránky, které asi nebyly nechány v tomto stavu 

záměrně. Pro větší přehlednost bych uvítal uvedení čísel grafů a tabulek v textu, kde je 

s těmito údaji pracováno (někde je uvedeno, někde chybí). 

Dle mého názoru je práce zpracována přehledně, kapitoly na sebe logicky navazují a čtenář 

se v ní dokáže snadno zorientovat.  

 Otázky pro diplomanta: 

Jak bylo Vámi navržené řešení přijato provozovatelem veřejného bazénu? Uvažuje 

provozovatel o aplikaci KJ? 

Návrh na klasifikaci: 

Práci navrhuji klasifikovat A (výborně) 
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