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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 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrotechnologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo realizováno v návaznosti na průmyslový podnik. Jedná se tedy o průnik teoretického úkolu a praktických 
poznatků. 

 

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. 

Zadání student splnil bez výhrad. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Během práce student aktivně konzultoval, výsledky konzultací zapracovával do své práce a samostatně přicházel 
s možnými návrhy řešení dílčích problémů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce obsahuje jak teoretickou část, kde student vyhodnotil relevantní prameny, tak část praktickou s přesahem do výroby 
transformátorů. Obě části mají výbornou odbornou úroveň. Jako příloha je pak prezentována i vlastní tvůrčí práce 
v podobě návrhu systému pro měření přechodných jevů při sepnutí transformátoru. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce v pořádku, sazba textu je na vysoké grafické úrovni a mnoho obrázků je původních. Převzaté 
obrázky pak jsou náležitě upraveny a ozdrojovány. 

 

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. 
Student provedl kvalitní rešeršní práci, citováno bylo 19 relevantních zdrojů. V citacích nespatřuji nedostatky. 

 

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 zručnost i apod. 
Viz závěrečné hodnocení. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce obsahuje tři části, kdy po úvodním teoretickém rozboru problematiky spínání transformátorů, následuje 
konstrukce měřicí aparatury. Zařízení bylo konstruováno s ohledem kombinace nízkých pořizovacích nákladů a 
dostatečné flexibility pro provedení měření. Následně je provedeno větší množství měření.  Zde pozitivně 
hodnotím opakované měření v různých lokalitách (zohledňuje vliv impedance sítě v místě měření), tak větší počet 
měření s následným statistickým zpracováním. Práce pak obsahuje i čitelný závěr a doporučení. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 30.5.2022     Podpis: Pavel Hrzina 


