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Hodnocení (1 – 5) 
(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 

 

1. Splnění požadavků zadání:  3  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  2  
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  2  
    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  2  
    

5. Přehlednost a členění práce:  2  
    

6. Odborná úroveň práce:  3  
    

7. Závěry práce a jejich formulace:  3  
    

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

    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 
 

Předložená diplomová práce řeší nouzové osvětlení budov a technického zázemí TR 
110/22 kV v PREdistribuci. Úvod práce velmi pečlivě hodnotí stávající stav nouzového osvětlení 
transformoven. Dále shrnuje platné normy a požadavky investora na toto zařízení. V další části se 
autor věnuje a správně popisuje jednotlivé varianty světelných zdrojů a možností jejich napájení.  

Praktická část – možné alternativy a návrh standardu – je zpracována stručněji, hodnotí 7 
variant možné instalace nouzového osvětlení a vybírá jednu jako doporučení pro zpracování 
standardu a tu detailněji popisuje. Zde postrádám podrobnější technický a ekonomický popis 
jednotlivých variant a jejich porovnání. Zveřejněn je pouze manažerský souhrn pro každou variantu. 

Celkově práci doporučuji k obhajobě a lze předpokládat praktické využití při zpracování 
interních standardů PREdistribuce pro návrh nouzového osvětlení. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Orientační cena vybrané technologie nouzového osvětlení (pro jednu transformovnu)? 
2. Praxe v jiných distribučních společnostech? 
3. Existuje praktické využití této práce pro PREdistribuci? 
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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 

 


