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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Využívání odpadního tepla z průmyslové výroby v podmínkáchměstské 

infrastruktury 
Jméno autora: Bc. Andrej Lacko 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Oblast využití odpadního tepla se velmi dynamicky rozvíjí. Data o odpadním teple z reálné ekonomiky jsou bohužel stále 
hůře dostupná. Proto zadání práce hodnotím jako středně obtížné ke zpracování.  

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Práce nedostatečně demonstruje možnosti využití odpadního tepla v podmínkách městské infrastruktury. Ostatní body 
zadání jsou naplněny.  

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Viz níže.  

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Nejsem schopen posoudit správnost technických výpočtů provedených v diplomové práci. Domnívám, že práce má určitý 
přínos - demonstruje výhodnost vybraných řešení využívajících odpadní teplo v budově průmyslového zařízení. Jde o 
typický případ provozu, který má k dispozici větší množství nízko potenciálního tepla a toto teplo může být využito pro 
účely ohřevu TUV v administrativních částech budov, případně k vytápění těchto budov.  
Z hlediska zadání práce je škoda, že se student nezamyslel nad možnostmi využití odpadního tepla v městské 
infrastruktuře, byť by taková analýza byla provedena za značné nejistoty a byla postavena jako hypotetický scénář. Takové 
řešení mohlo demonstrovat možnosti využití odpadního tepla např. v sítích centrálního zásobování teplem.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána srozumitelně. Místy autor používá hovorové výrazy, čemuž by se měl v odborném textu v budoucnu 
vyhnout.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Domnívám se, že k porušení citačních pravidel nedošlo. Nicméně v práci nejsou citovány žádné vědecké články. Z hlediska 
akademické práce toto považuji za nedostatečné.  

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 

 
Dílčí komentáře k práci:  
 
- V úvodu práce není jasně řečeno, co je cílem práce.  
 
- Nesouhlasím s tím, že fosilní zdroje dochází, klíčovými důvody pro využívání odpadního 

tepla jsou tlak na zvýšenou ochranu ovzduší a možnosti ušetřit primární energii a tím 
dosáhnout jak finančních úspor, tak snížení emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících 
environmentálních dopadů spojených s využíváním fosilních paliv.  

 
- Průměrná teplota v Ústeckém kraji v zimních měsících určitě není -12 st. Celsia. V práci o 

několik řádků níže přitom student uvádí, že v lednu je teplota v Ústeckém kraji -1,4 st. 
Celsia.  

 
- Diskuze v rozsahu 5 řádků je nedostatečná. Měla by být zaměřena na to, proč výsledky 

vychází tak, jak vychází, jaké jsou implikace, jaká je replikovatelnost výsledků pro jiné 
případy, jaké jsou silné a slabé stránky analýzy, atd. 
 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

1. Jakou teplotu vnějšího prostředí využíváte pro analýzu v praktické části práce? Pokud jste skutečně počítal 
s teplotou -12 st. Celsia, zamyslete se nad tím, jak by se výsledky změnily při počítání s hodnotou reálnou 
v našich podmínkách.  

2. Jak by bylo možné odpadní teplo v modelovém praktickém případě využít na úrovni městské 
infrastruktury?  

3. Jak by podle vašeho názoru bylo možné zvýšit podíl využívání odpadního tepla v České republice? Nyní 
jsou v ČR dostupné desítky TW odpadního tepla (podle některých analýz dokonce přes 100 TW), přičemž 
vysoko potenciálního odpadního tepla jsou desítky TW a toto teplo není využíváno.  

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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