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Předložená diplomová práce, dle mého názoru, svým rozsahem splňuje rámec původního 
zadání. Z práce je patrné, že tématem se diplomant zabývá dlouhodobě. V bakalářské práci 
autor zpracovával analýzu provozních podmínek paroplynové elektrárny. 

Diplomová práce se zabývá konkrétní úlohou optimalizace výměny plynové turbíny v PPC 
Vřesová. Úvodní kapitoly seznamují čtenáře se základními principy fungování a s tepelným 
schématem PPC Vřesová. Jde o poměrně zevrubný popis technologie, který jistě znamenal 
studium rozsáhlého podkladového materiálu a řadu konzultací se zástupci vlastního zdroje. 

V další části práce diplomant popisuje specifický způsob poskytování podpůrných služeb 
s různými provozními režimy a scénáři z PPC Vřesová. Jedná o důležitou oblast, která se 
podílí na úspěšnosti elektrárny. V praktické části práce, v ekonomickém hodnocení, jsem však 
vazbu na popisované mechanismy poskytování podpůrných služeb nenašel. Ve zvláštní 
kapitole se diplomant zabývá různými servisními úkony na spalovacích turbínách, které již do 
posuzovaných variant mají dopad. V této části rozebírá hlavní vlivy na dobu životnosti 
soustrojí a četnost jednotlivých inspekčních zásahů.  

V praktické části práce diplomant definuje možné varianty výměny obou plynových 
spalovacích turbín. Generální obnovu obou soustrojí volí jako srovnávací variantu. V dalších 
posuzovaných variantách volí kombinace generální opravy jednoho soustrojí a instalaci 
nového soustrojí stejného, resp. modernizovanějšího typu. V podmínkách ekonomického 
hodnocení autor zavádí předpoklad rovnosti tržeb v jednotlivých variantách a vlastní 
porovnání variant je provedeno na základě diskontovaných toků hotovosti, do kterých 
vstupují výdaje a neuskutečněné tržby z důvodu vynucených odstávek. S ohledem na 
charakter řešené úlohy se domnívám, že hodnocení by mělo být doplněno i o analýzu reálných 
opcí. Řešená úloha výměny totiž nemá charakter rozhodnutí “teď a nebo nikdy“, protože 
zbytková životnost je v práci uváděna 60 tis. provozního hodin z 200 tis. celkových. 
Management společnosti bude jistě zvažovat i možnost odložení výdajů na výměnu a počká si 
na nové informace o vývoji cen silové elektřiny, hnědého uhlí, emisních povolenek a nových 
podmínek v poskytování podpůrných služeb. Závěrečné porovnání posuzovaných variant je 
doplněno citlivostními analýzami na různé parametry, jako jsou vážená cena kapitálu, cena 
paliv a jejich míra eskalace apod. Ačkoliv diplomant v úvodu práce uvádí, že zplyňovací 
generátory Lurgi z roku 1966 jsou nejslabším článkem celého komplexu, v dalším hodnocení 
variant výměny již tento fakt zohledněn není. Myslím si, že citlivostní analýzy by v tomto 
případě měly zahrnout i vliv změny například životnosti zplyňovacích generátorů. 

Po formální stránce je práce zpracována na odpovídající úrovni. Přesto musím diplomantovi 
vytknout horší jazykové vyjadřování, které zbytečně snižuje celkový dojem z práce. Řada 



větných spojení je neobratně formulována. Některé věty nejsou dokončeny vůbec a text 
obsahuje i řadu gramatických chyb. 

Závěrem musím konstatovat, že diplomant definovaný cíl práce naplnil. Svým zaměřením jde 
o velmi specifickou práci, jejíž výstupy jsou jistě využitelné i pro management společnosti 
Sokolovská uhelná a.s. Řešená problematika by si nicméně zasloužila rozšíření do podoby 
analýzy reálných opcí. Závěr práce se omezuje na konstatování, která varianta výměny je 
optimální. V práci by měly být uvedeny také obecně platné závěry a doporučení, případně 
návrh obecné metodiky jak postupovat v obdobných případech výměn. Ze všech těchto 
důvodů doporučuji předloženou práci klasifikovat známkou “velmi dobře – B (1-2)“. 

Prosím diplomanta o zodpovězení následujících otázek: 

1) V části práce, kde se popisuje aktuální stav technologie PPC Vřesová, je dokládáno 
meziroční snižování celkové účinnosti cyklu. Jaké konkrétní vlivy se podílejí na snižování 
celkové účinnosti a které mají zásadní vliv. 

2) Sokolovská uhelná a.s. dočasně řeší plnění zpřísněných emisních limitů od roku 2016 
zařazením do Přechodného národního plánu ČR (PNP), který končí v polovině roku 2020. 
Jak proběhne adaptace na nové emisní limity po ukončení PNP v případě PPC Vřesová a 
má aktuální ekologická legislativa na výměnu technologie elektrárny vliv? 

3) U srovnávací (nulové) varianty, tj. současná generální oprava obou soustrojí, se 
předpokládá 6-ti měsíční odstávka zdroje a odeslání obou soustrojí na opravu mimo areál 
zdroje. Proč je nutné řešit opravu obou soustrojí ve stejném okamžiku? Není možné ji 
etapizovat a snížit tak dopad do ztráty tržeb? Pokud lze opravovat postupně, zůstává 
pořadí variant shodné? 

4) Náklady na generální opravu soustrojí jsou odhadnuty ve výši 315 mil. Kč. Pokud 
společnost tvoří rezervy na tuto opravu, jak se projeví zúčtování vytvořených rezerv 
v hotovostním toku v roce realizace opravy? 
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