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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza zapínacích proudů malých transformátorů 
Jméno autora: Jan Kasper 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie 
Oponent práce: Ing. Vladimír Burlak 
Pracoviště oponenta práce: Mdexx Magnetronic Devices s.r.o., Trutnov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Splnění zadání vyžadovalo také samostatný přístup studenta k praktické realizaci (návrh speciální konstrukce při 
sestavování vzorkových transformátorů, dále pak návrh a realizaci spouštěcího generátoru pro specializovaná měření 
zapínacích proudových impulzů transformátorů) 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Všechny body zadání byly splněny, BP byla ještě rozšířena o praktický výstup – realizaci spouštěcího generátoru pro 
připínání zkoušených transformátorů při definovaném okamžiku průběhu sítě- tento požadavek nebyl součástí zadání.  

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

BP je psána přehledně, od teoretických aspektů až k praktické realizaci, od rozboru problému až po přehledně zpracované 
tabulky vhodných jističů pro různé typy a velikosti transformátorů v praxi. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Znalosti získané studiem odborné literatury zúročil student zpracováním podkladů pro využití v praxi nejen v podobě 
tabulek a doporučení, ale např. i praktickou realizací funkčního předřadníku pro omezení špičky zapínacího proudu při 
náběhu transformátorů. Vzhledem k tomu, že jde o práci bakalářskou, hodnotím její odbornou úroveň velmi příznivě. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez připomínek. Texty, vzorce i obrázky jsou v práci rozčleněny srozumitelně a přehledně. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Veškeré vybrané a použité zdroje a prameny výborně pokrývají řešenou problematiku nejen zapínacích proudů a jištění, 
ale i výrobních postupů, které v praxi ovlivňují vlastnosti finálních výrobků (např. svařování svazků trafoplechů, apod.). 

 

Další komentáře a hodnocení 
 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
Úroveň výsledků závěrečné práce je vysoká, výběr řešení shledávám pro praktické využití jako reálný výstup. Pro praktické 
ověření vybrané metody byl studentem navržen a sestaven řídicí obvod (jako spínací generátor s definovaným úhlem 
sepnutí), řízený vlastnoručně vytvořeným a odladěným programem. Tyto výstupy práce jsou dále využitelné všude tam, 
kde záleží na okamžiku připnutí libovolného zdroje (popř. zařízení) do sítě.   

 
 
 

 

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. 
 
Téma, jímž se zabývá hodnocená závěrečná práce, je dlouholetým problémem při připínání transformátorů k síti. 
Problematika byla již v minulosti sice řešena, většinou však spíš jen teoreticky. Student se ve své práci vydal 
nepříliš probádanou cestou, na níž zkoušel i možnosti praktického využití svých poznatků a invence v praxi. To je 
na jeho práci velmi cenné. 
 
Otázky pro obhajobu závěrečné práce: 
 

1) V kapitole 4.3.2 Grafy je v legendě u každého grafu uvedena velikost vzduchové mezery v jádrech 
měřených transformátorů 0,5 mm a 1,0 mm, avšak v Tabulce 4.5 až 4.7 je to 0,05 mm a 0,1 mm. Jaké 
velikosti vzduchových mezer byly u jader při měření použity? 
 

2) U Obr. 1.15 není na první pohled zřejmé, čeho se hodnota 6,52 týká (není uvedena příslušná jednotka)? 
 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 27.5.2022     Podpis:  Ing. Vladimír Burlak v.r. 


