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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Modelování výstavby optické komunikační infrastruktury pro potřeby 
provozovatele distribuční sítě 

Jméno autora: Barbora Staroňová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra telekomunikační techniky 
Oponent práce: Ing. Michal Šolle 
Pracoviště oponenta práce: PREdistribuce, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější. Předpokladem ke zpracování této DP bylo nutné nastudovat širší spektrum literatury.  
Zároveň bylo nezbytné se důkladně seznámit s topologií distribuční sítě v různých typech zástavby a tyto poznatky správně 
aplikovat. 

 

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 práce považuji za naplněné. 
 

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

Studentka zvolila vhodné metody k posouzení výstavby optické komunikační infrastruktury. 

 

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 je zpracována na velmi dobré odborné úrovni. Diplomantka při práci plně uplatňovala poznatky, které získala při 
studiu ve škole i při samostatném studiu odborné literatury. Přístup autorky DP byl velmi aktivní. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka práce je v pořádku. 

 

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. 
Studentka využila doporučené zdroje literatury včetně materiálů poskytnutých v rámci PREdistribuce, a.s. Samostatně 

vyhledávala jiné relevantní zdroje týkající se dané problematiky. Citace jsou v textu zapracovány správně. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Studentka má vysokou odbornou úroveň v řešené problematice. 

Diplomová práce splňuje zadání, má vhodné členění a je zpracována přehledně. Studentka odpovídající formou 

přistoupila k jednotlivým bodům zadání. 

Diplomová práce náležitým způsobem řeší možné přístupy k budování optické infrastruktury.  

Diplomantka vhodně navrhla využít k řešení výstavby optické komunikační infrastruktury metody vycházející z 

teorie grafů. Vzhledem ke komplexnosti přístupu, lze závěry aplikovat nejen na distribučním území PREdistribuce, 

a.s. Na základě reprezentativních vzorků typů distribuční sítě, lze konstatovat, že vypovídací schopnost práce je

vysoká. Výstupy z této diplomové práce budou využity v rámci přirozené obnovy distribuční sítě a s tím spojenou

výstavbou optické infrastruktury PREdistribuce, a.s.

K zpracovávanému tématu mám následující otázku: 

 Co tvoří největší investiční položku při budování optické infrastruktury při využití kombinovaných silových

kabelů NN a jaké je doporučení na snížení této položky?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Datum: 25.5.2022 Podpis: 




