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1) Náročnost zadání: 5) Odborná úroveň: 
__ velmi vysoká 
X  vysoká 

__ průměrná 
__ podprůměrná 

X_výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

2) Zvolené metody a postupy při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 
X výborné 
_ velmi dobrá 
__  dobré 

__ uspokojivé 
__ dostatečné 
__ nedostatečné 

X výborná  
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

3) Správnost názvosloví: 7) Grafická úprava:  

 X výborná 
__  velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

X výborná 
X  velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

4) Správnost předložených výsledků: 8) Student splnil zadání: 
X_  výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

X  úplně 
__ částečně 
__ nesplnil 

 

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

             Předložená DP je přehledná, uspořádána je logicky a je napsána je pěknou technickou 

češtinou. Autor byl s to rozvinout získané poznatky a zkušenosti získané při vypracování své BP 

na příbuzné téma. V úvodu jsou rozvinuty úvahy o aktuálním stavu a předpokládaném přerodu 

energetických soustav v návaznosti na prudkým, až kontrole se vymykající rozvoj obnovitelných 

zdrojů. Tyto obtížně předvídatelné přispěvatele celkové energetické bilanci lze začlenit pouze 

zavedením vysoké inteligence do řízení těchto sítí řešících nebytnost zvládání a omezování jejich 

náhlých a nepředvídaných špiček. V praktické části práce jsou představeny možnosti uplatnění 

procesního řízení e-TOM definovaného a dnes již rozšířeného z oblasti samotných 

telekomunikací.  V závěru je DP uzavřena nezbytnými seznamy zkratek, vyobrazení a tabulek 

které ovšem nejsou uváděny v české verzi.  

             Práci hodnotím jako ucelenou, takřka jednoúčelovou monografii o aktuálním stavu Smart 

Grids. Diplomant zpracoval objem informací nezbytný pro vypracování DP, jak je patrné 

z obsáhlého seznamu použitých pramenů, takřka výhradně zejména internetových odkazů 

domácích i zahraničních.. Zadání DP je splněno v plném rozsahu.  

             Vlastní přínos diplomanta lze hledat v osvojení současného stupně poznání v tomto rodícím 

se oboru. Práce usnadní čtenáři vhled do problematiky pro nejbližší období dalšího vývoje. V tom je i 

její praktická využitelnost. 

ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 
katedra telekomunikační techniky 
Praha 6 - Dejvice, Technická 2, 166 27 
tel: 224352100 (2103, 2070) 



 

 

 

10) Připomínky k práci:  
            Z formálního hlediska je DP prakticky zcela bez chyb. Diplomant se sice nevyvaroval 

některých překlepů potažmo chyb, ale zachytil jsem je pouze ve zcela sporadické míře. Např.: str. 

18 – stára, str. 20 – nejvýznamnějším model komunikace nebo str. 59 – order handing.  

            Diplomant se dopustil dle mého názoru terminologické nepřesnosti záměnou tradičního 

českého pojmu elektroměr za elektrometr zjevně ovlivněn anglickou terminologií v použitých 

pramenech. Termín elektroměr (zde uvažován v současné podobě pro možnost dálkového řízení a 

odečtu) je zažit v české i slovenské terminologii od počátku elektrizace, čili více než  jedno 

století.  

                          Práce je srozumitelná a dobře se v ní dá orientovat. Lze ji použít jako dobrý podklad při 

prvotním vhledu do problematiky implementace osvědčených metod procesního řízení z telekomunikací 

na podmínky energetických sítí, což lze považovat za její základní přínos.  

 

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

1. Co měří vlastně elektrometr na rozdíl od elektroměru? 

2. Jaké jsou meze využití PLC v energetických rozvodech všech napěťových úrovní? 

3. Jaká napětí se používají v české energetické síti? 

 

Doporučení k obhajobě: X doporučuji __ nedoporučuji 

Klasifikace bakalářské práce: 

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

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

Datum: 11. ledna 2015 Podpis: 

 


