
__ zaškrtněte odpovídající odpověď 
* vyplňte pouze při prakticky zaměřené práci 
** v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře 

                    
 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Název diplomové práce: 

Procesní řízení sítí Smart Grids 

Jméno a příjmení studenta: 

Bc. Vojtěch Tikovský 

Jméno a příjmení vedoucího diplomové práce včetně titulů a pracoviště: 

Ing. Zdeněk Brabec, CSc., FEL ČVUT, katedra telekomunikační techniky 

1) Samostatnost při řešení práce: 5) Odborná úroveň: 
__ výborná 
X_ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

X_ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

2) Systematičnost činnosti při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 
__ výborná 
X velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

X výborná 
__velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

3) Prokázané teoretické znalosti: 7) Grafická úprava:  

__ výborné 
X velmi dobré 
__ dobré 

__ uspokojivé 
__ dostatečné 
__ nedostatečné 

__ výborná 
X velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

4) Prokázaná experimentální zručnost*: 8) Student splnil zadání: 
__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

X úplně 
__ částečně 
__ nesplnil 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce**: 

Studentovi se podařilo uceleným způsobem zpracovat specifickou problematiku. Teoretické závěry má 
doloženy relevantními simulacemi. Student vyčerpávajícím způsobem zpracoval novou problematiku, která 
má předpoklady v budoucnosti dojít uplatnění. Jím vytvořené dílo bude výborným základním zdrojem 
informací pro všechny budoucí zájemce.  

10) Připomínky k práci**: 

V průběhu realizace jsem měl řadu připomínek, které student k mé spokojenosti úspěšně vyřešil. K výsledné 
práci nemám připomínky. 

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)**: 

Nemám. 

Doporučení k obhajobě: X_ doporučuji __ nedoporučuji 

Klasifikace diplomové práce: 

__ A - výborně (1,0)   __ C - dobře (2,0) __ E - dostatečně (3,0) 

X B - velmi dobře (1,5) __ D - uspokojivě (2,5)      __ F - nedostatečně (4,0) 

Datum: 12. 1. 2015 Podpis: 

 

ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 
Praha 6 - Dejvice, Technická 2, 166 27 


