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||. HoDNocENí JEDNoTLMÝCH KRrÉmí
Zadání mimořádně náročné
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné próce'
7adání závěrečné práce bylo velmi náročné vzh|edem k současné situaci bioplynorných stanic v Čn a.iejich zatím neznámé
budoucnosti po skončení dotací.

5p|nění zadání sp|něno
Posuďte, zda předložená zúvěrečnó próce splňuje zadání' V komentúří případně uveďte body zadóní, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zadóní rozšÍřena. Nebylo.li zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit závažnosť, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatktt'
Před|ožená závěrečná práce zce|a splňuje zadánía svým obsahem i přesahuje stanovené zadání především v kapito|ách

nové trendv a technolosie pro e tí tep|a a energie, o ktených se v ČR zatím moc nemluví.

Zvo|ený postup řešení vynikající
Posuďte, zdo student zvolil spróvný postup nebo metody řešení.
Nemám raíhradv. Losika i pořadíkapito| zcela v pořádku.

odborná úroveň A-výborně
Posudte úroveň odbornosti závěrečné práce, využitI znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Závěrečná.práce je na velmi vysoké úrovni. Je ve|mi přínosná ve svém segmentu, kdy v současné době většina majitelů
bioplynoých stanic si začíná uvědomovat, že čas dotovaných cen se ve|mi rych|e krátí a je nutné už nyní činit patřičná

t.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B . velmi dobře
Posuďte spróvnost používóní formólních zápisťl obsažených v próci, Posuďte ýpografickou a jazykovou stránku,
Ve|mi dobrá úroveň, naše| jsem pouze pár kosmetických chybiček v gramatice.

výběr zdrojů, korektnost citací A. výborně
Vyjódřete se k aktivÍtě studento při získóvónía využívónístudijních materiólt] k řešenízóvěrečné próce. Charakterizujte Výběr
pramenťt. Posuďte, zdo student využil všechny relevantní zdroje. ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně odlišeny od
vlastních výsledkŮ a úvah, zda nedošlo k porušenícitačníetiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normomi.
Především oceňují kombinaci praktických a teoretických poznatků popsaných v této práci. Výběr pramenů je v pořádku, pro
mne jší samotná praxe imp|ementována v této práci. Co se týče citací, zde jsem nesh|eda| nic
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DaIší komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zúvěrečné próce, např, k úrovni teoretických ýsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výsťupům, experimentálnÍ zručnosti apod.
Na mnohé i v iinÝch bodech tohoto oosudku.

ll|. cEtKovÉ HoDNocEN[ orÁzrv K oBHAJoBĚ, ruÁvRtl KtAs|F|KAcE

Shrňte ospekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnoceni, Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí,

Diplomovou próci hodnotím klasifikační stupněm A - výborně, protože sým obsahem komplexně zastřešilo
problematiku provozu biop|ynových stanic v ča. obsah diptomové próce je napsoný tak, že i taik je schopen po
přečtení se zorientovat v nastolené problematice. Navíc najdeme zde kromě vysvětlení zókladních pojmů, teorie,
také konkrétní čísla opřenó o konkrétní bioplynovou stanici Karlovice, Pro mne je velmi pozitivním aspektem fakt,
že diplomová próce není suchým konstotovóním faktťt a teorie, ale hlavně celó práce je postavena na faktických
datech o reólných poznatcích z terénu. Je vidět, že student mó již za sebou delší praxi a přímou zkušenost v oblasti
spolupróce s bioplynoými stanicemi, Navíc toto próce odhaluje i nové směry, které se pravděpodobně již brzy
stanou na řadě bioplynoých stanic skutečností. V současné době je celé energetické odvětví ve velmi napjotém
stavu, kdy velké společnosti začínají měnit své strotegie dÍky novým technologiím, které radikálně ovlivňují nejen
energetické odvěwí, ale i naše životy. Současnó doba nahróvó decentrolizaci menších zdrojů i díky silné dotační
politice. Bioplynové stanice nyní stojí před důležiwm milníkem, jak efektivněji využÍvot vyrobené teplo a energií,
oby provoz byl v budoucnu ekonomický i bez dotací. Tata prúce je vlastně takovým núvodem a kuchařkou zóroveň
pro mojitelé bioplynových stanic.

Doporučené otózky:

7. V diplomové próci uvódÍte podíl obnovitelných zdrojů no spotřebě energiív roce 2075 75,7 % o nósledně v
grafu je zmíněno 73,27 %, prosím o vysvětlení.

2, Představte si, že jste majitelem bioplynové stanice o výkanu 7 MW. Pokozila se Vóm kogenerační jednotka
a nyní stojíte před rozhodnutím, jak nahradíte kogeneračníjednotku s ohlédnutím na blížící se konec
dotací?

Před|oženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A. výborně.
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