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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  1  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  2  
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  1  
    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  1  
    

5. Přehlednost a členění práce:  3  
    

6. Odborná úroveň práce:  3  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  2  
    

8. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  C  

slovně: Dobře  
    

 

Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na problematiku venkovních vedení vysokého 

napětí. Teoretická část práce je rozčleněna do dvou kapitol, kde první se zaměřuje na stručný popis 

používaných komponentů a druhá se zaměřuje na přiblížení vybraných aspektů dimenzování VN 

vedení. Praktická část práce je rovněž rozčleněna do dvou kapitol, kde první část se zaměřuje na 

technické výpočty pro návrh konkrétního úseku vedení a druhá část se zaměřuje na hrubý rozpočet 

stavby (spíše jen rozpis materiálu). Konstatuji, že zadání bylo splněno v plném rozsahu, ke zvolenému 

tématu bylo přistoupeno systematicky a student prokázal schopnost aplikování relevantních 

poznatků. Ocenil bych ovšem využití většího množství aktuální literatury vztažené k dané 

problematice. Formální úroveň práce a přehlednost práce jsou na dobré úrovní, s drobnými výtkami. 

Zejména v kapitole 3 bych ocenil obšírnější prezentaci vypočtených hodnot (výsledků). Výsledky 

jsou sice komentované v závěru práce a jsou obsažené v elektronické příloze, ovšem detailnější popis 

a prezentace by kapitole 3 výrazně přidali na kvalitě. Upozornil bych také na terminologii v anglické 

mutaci abstraktu a klíčových slov. V angličtině venkovním vedením vysokého napětí odpovídá výraz 

„medium (někdy middle) voltage overhead lines“, nikoliv „High-voltage grid“. Odborně je 

předložená práce na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením C – dobře. 

 

 

 

 



 

Otázky k obhajobě: 

 

1. V kapitole 1 definujete pojem kmenová linka. V jakém režimu jsou kmenové linky 

provozované? 

2. V práci uvažujete osazovaní nových stožáru na pozicích stávajících stožárů. Jaká je motivace 

k volbě tohoto řešení? Jaké rizika pro realizaci projektu představuje Vámi zvolený 

předpoklad? 

3. Používají se pro venkovní vedení vysokého napětí i jiné typy vodičů jak uvádíte v pododstavci 

1.3.1? Uveďte případně jaké, a jaká je k tomu motivace. 
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Poznámky: 

1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 

2) Pro celkové hodnocení (bod 8) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT 

v Praze tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě   dostatečně   nedostatečně  

A B C D E F 

 


