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Autor Martin Lipták zpracoval diplomovou práci „Energetické potřeby malého podniku“ se 

zaměřením na identifikaci energetických potřeb malého podniku a způsob jejich řešení.  

 

Cílem práce bylo analyzovat potřeby tepla a chladu v malém potravinářském závodě a 

navrhnout možnosti jejich zajištění, tyto možnosti popsat, analyzovat jejich výhody a 

nevýhody a zhodnotit je. Dále na základě poznatků z analýzy potřeby tepla a chladu 

analyzovat možnosti využití odpadního tepla a případně navrhnout a popsat možnosti jeho 

využití a zhodnotit jejich výhody a nevýhody.  

 

Práce je rozdělena do jedenácti částí: 1. Úvod, 2. Problémy v současnosti, 3. Cíl, 4. Výroba 

octa, 5. Výroba alkoholických destilátů, 6. Technologie chlazení, 7. Využití odpadního tepla, 

8. Současný stav technologií, 9. Energetické potřeby podniku, 10. Návrh řešení a 11. Závěr. 

Dále obsahuje seznam použité literatury a přílohy. 

 

V kapitole 2 autor pojmenovává problémy stávajícího řešení a na základě těchto problémů 

definuje v kapitole 3 cíle práce. V kapitolách 4 a 5 popisuje princip a stávající technologie 

výroby octa a alkoholických destilátů. V kapitolách 6 a 7 autor popisuje princip a používané 

technologie chlazení a způsoby využití odpadového tepla včetně používaných zařízení.  

V kapitolách 8 a 9 autor popisuje současný stav technologií výroby octa a destilátů v malém 

potravinářském závodě a vyhodnocuje, experimentálně a početně, energetické potřeby 

podniku. 

V kapitole 10 autor navrhuje a popisuje dvě varianty řešení potřeb. Tyto varianty popisuje a 

analyzuje z hlediska jejich výhod a nevýhod a to pro dva provozní stavy, letní a zimní. Dále 

vyhodnotil náklady jednotlivých variant a provedl jejich zhodnocení.   

 

V průběhu zpracování diplomové práce diplomant přistupoval k zadání iniciativně, 

samostatně a usilovně, plnil stanovené cíle. Vzhledem k provedení a zpracování tématu i 

formální úrovni hodnotím diplomovou práci známkou výborně (A). 
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