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Kritéria hodnocení diplomové práce: 

1. Splnění požadavků zadání:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář: Diplomant v souladu se zadáním provedl návrh dvou variant rekonstrukce MVE 

Dobřichovice.  

- V první variantě se snažil navrhnout variantu, kde zůstane zachována strojovna a bude v ní 

proto instalována pouze rozměrove a parametrově "přiměřená" technologie.  

- Ve druhé variantě se diplomant snažil navrhnout variantu, kde bude instalována technologie 

využívající poměrně velkou část hydroenergetického potenciálu lokality i za cenu výrazného 

technického zásahu a navýšení investičních prostředků.  

- obě varianty zůstaly ve stádiu studie - primárního rozpracování, které stačí k základnímu 

popisu každé varianty, aby autor mohl následně číselně vyjádřit přínosy - výrobu elektrické 

energie a investiční náklady na stavební a technologické investice. 

- v rozporu se zadáním neprovedl autor rozšíření jedné varianty na úroveň DSP - tady je nutné 

poznamenat, že se tato připomínka týká spíše výkresové části, protože výpočtová část by byla 

dostatečná pro stupeň DSP v obou variantách   

 

2. Metodika zpracování a logické členění práce:  Hodnocení:  výborně (A) 

Komentář:  

- autor nejprve provedl řadu výpočtů, kterými ověřil kapacitní možnosti lokality jak ve 

stávajícím stavu tak i v obou variantách 

- následně popsal řešení jednotlivých variant a tyto varianty zpracoval i graficky  

- práci lze popsat jako metodicky dobře uspořádanou a logicky členěnou - autor postupoval od 

vyhodnocení kapacity stávajících, nebo návrhu a prověření kapacity nových nebo upravených 

objektů postupně k cíli - ke stanovení kapacity jednotlivých variant 

- praci by prospělo rozčlenění na více kapitol, ale celkově lze metodiku i logiku v dané práci 

schválit  

 

3. Kvalita zpracování výsledků:  Hodnocení:  dobře (C) 

Komentář:  

- Těžiště dané  předváděné diplomové práce je ve výpočtové části, kdy autor předvádí 

zvládnutí práce i s poměrně sofistikovaným výpočetním nástrojem, jako je Octava, což je free 

ware srovnatelný s Matlabem 

- autor zde provádí řadu navazujících výpočtů, kterými se snaží stanovit věrohodné parametry 

elektrárny v poměrně komplikovaném prostředí stávající situace elektrárny, které nelze 

tvarově jednoduše charakterizovat 

- textovou část komentující technické popisy a technické záměry je možné popsat jako 

stručnou, nicméně dostatečnou pro vyjádření záměrů a znalostí autora, názvosloví je 

používáno poměrně dobře 

- výkresová část představuje mírnou slabinu, protože ji lze charakterizovat jako elementární, 

když základním způsobem a minimálním  počtem výkresů zobrazuje popisované varianty    

 



- 2 - 
 

4. Interpretace výsledků, jejich diskuse:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář: - 

- diplomant provedl návrh rekonstrukce ve dvou variantách  

- první varianta zachovává strojovnou, nemění návrhové parametry stávající MVE, jsou zde 

instalovány poze menší turbíny  

- druhá varianta zvyšuje využití hydroenergetického potenciálu, je uvažováno se stavbou nové 

strojovny 

- v obou variantách dosahuje autor vyjádření parametrů MVE po rekonstrukci, je schopen 

odvodit odhad nákladů na rekonstrukci a stanovit i předpokládanou výrobu elektrické energie, 

na základě těchto údajů pak může autor stanovit a porovnat teoretickou splatnost obou variant 

- Celkově je možné konstatovat, že autor v diplomové práci celkem dobře interpretuje - 

vyhodnocuje dosažené výsledky jednotlivých dílčích výpočtů a částí práce 

 

5. Využití literatury a její citace:  Hodnocení:  výborně (A) 

Komentář: v daném typu diplomové práce je z hlediska literatury spíše popsána literatura, ze 

které jsou čerpány jednotlivé vzorce, nebo zdroje jednotlivých podkladů. Z hlediska vlastní 

práce se jedná o práci autorskou, o které se dá říci, že je evidentně samostanou prací 

diplomanta.   

 

6. Formální úprava práce, grafická a jazyková úroveň: Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář: formální úroveň práce je celkově na dobré úrovni, jazykově je v pořádku i 

z hlediska názvosloví 

- formální úprava práce -velmi dobrá- 

- dá se říci, že těžiště této diplomové práce, tak jak je zpracována je ve výpočtové a textové 

částivelmi dobrá,  

- oproti textové části je výkresová část stručnější - výkresy jsou pouze v základním provedení, 

zjednodušené   

 

7. Závěry práce a jejich formulace:  Hodnocení:  dobře (C) 

Komentář: - na základě získání - vypočítání jednotlivých parametrů, stanovení investičních 

nákladů a výpočtu výroby elektrické energie - výnosů autor dochází k e splatosti obou variant 

- autor uvádí, že nelze stanovit nejvýhodnější variantu a výběr varianty je na investorovi 

- bylo by ku prospěchu práce a formulaci závěrů práce, pokud by se autor pokusil při rovnosti 

splatnosti stanovit a uplatnit i další kritéria (mimo uváděnou návratnost investice), aby bylo 

získáno vodítko pro vyhodnocení výhodnější varianty - výnos elektrárny pro další období, 

riziko při realizaci dané varianty, složitost zajištění všech administrativních prací, délka 

realizace a další podobná kritéria 

- tento stručný závěr je částečným nedostatkem poměrně rozsáhlé a celkově povedené práce  

 

8. Otázky k obhajobě a případné další připomínky k práci: 

 - jak bude podle Vás komplikované provést rekonstrukci strojovny ve Variantě1, kdy je 

zapotřebí prakticky v celém rozsahu jít pod úroveň základů stávající strojovny - bezpečnost 

provádění stavby - rozfázování rekonstrukce - zvýšení nákladů oproti novému postavení 

adekvátní strojovny 

- jak by jste s odstupem rozšířil vyhodnocení obou variant - doplňková kritéri, doporučení pro 

investora a podobně 

 
 

Celkové hodnocení diplomové práce*: 

 Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

 Návrh hodnocení:  VELMI DOBŘE (B) 
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**ČVUT v Praze v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném 

znění, nevýdělečně zveřejňuje závěrečné práce včetně posudků a záznamu o průběhu a výsledku 

obhajoby. Odevzdáním posudku oponent souhlasí s jeho zveřejněním. 

 

V PRAZE  dne 29.01.2020                                                  Sedláček  

 

…………………………………………… 
                    Podpis oponenta 

 
(*)  Celkové hodnocení diplomové práce nemusí být průměrem výše uvedených hodnocení jednotlivých částí.  

Váhu dílčích kritérií určuje oponent. 

(**)  Informace ke zveřejnění Vámi vypravovaného posudku. 


