
Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Téma: Energetická a ekonomická efektivnost BPS 
Autor: Bc. Jan Konvičný 

 
 
Diplomant na zpracování diplomové práce pracoval průběžně, zejména však v posledních 
několika měsících. S vedoucím práce byl v pravidelném kontaktu, byl schopen pracovat nejen 
s podklady předanými vedoucím DP, ale aktivně vyhledával další zdroje pro zpracování DP.  
 
Diplomová práce je dle mého názoru přehledně zpracovaná, diplomant splnil základní 
náležitosti na DP kladené a to jak z hlediska formální stránky, tak i z hlediska postupu 
výpočtů, sběru dat, jejich zpracování apod. 
 
Z hlediska postupu zpracování práce je třeba konstatovat, že diplomant mohl lépe rozvrhnout 
čas při zpracování zejména závěrečných kapitol (především ekonomické hodnocení), kdy 
jsem měl jako vedoucí pouze omezené, resp. žádné možnosti konzultací. Právě k části 
ekonomického hodnocení, resp. ke komplexnosti jeho zpracování, mám jako vedoucí DP 
určité výtky. Např. volba diskontu (6,3%) je odkazována na dokument ERÚ [14]. V době 
psaní posudku však tento link již nebyl funkční a nešlo tedy posoudit obsah dokumentu. 
Nicméně z podoby linku by šlo dovodit (a i z hodnoty diskontu), že jde o odkaz na metodiku 
stanovení výkupních cen dle zákona 180/2005 Sb. Ta však pro tyto účely není relevantní a 
navíc zákon 180/2005 Sb. byl nahrazen zákonem 165/2012 Sb. který používá jinou metodiku. 
Zde by byla relevantnější volba diskontu dle očekávání investora. Další výtkou, kterou mám 
k ekonomickému hodnocení – viz kap. 6.3, je jeho přílišná stručnost. Z uvedeného textu 
nevyplývá přesný postup hodnocení a ani to, proč autor použil hodnocení ve stálých cenách 
(konstantní CF v jednotlivých letech provozu BPS). Současně není z výpočtů zřejmé, jakým 
způsobem (a zda) byly při výpočtu respektovány daňové štíty z odpisů (vliv daní z příjmu). 
Nicméně prezentované výsledky výpočtů obou projektů BPS jsou ve shodě s očekáváním a 
dávají alespoň základní představu o ekonomice provozu těchto dvou různých typů BPS. 
 
I přes výše uvedené výtky lze dle mého názoru konstatovat, že zadání DP bylo naplněno. DP 
obsahuje řadu zajímavých údajů (vstupů) z realizace projektů jak zemědělských BPS, tak i 
BPS na zpracování odpadů a může sloužit jako základní vodítko v problematice BPS. 
 
V rámci rozpravy k DP navrhuji, aby diplomant zaujal stanovisko (kromě výše uvedeného 
konstatování k metodice ekonomického hodnocení) i k tomu, zda je vždy reálné v praxi 
uvažovat využití digestátu z BPS zpracovávající průmyslový odpad. 
 
Celkově navrhuji hodnocení DP stupněm C – dobře. 
 
V Praze 7.6.2017 
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. 
 
 


