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Posudek 

Diplomová práce je zaměřena na vývoj softwarové aplikace pro dispečink společnosti ČEZ, a.s. v Praze. 

Aplikace navrhuje nasazení čerpadlového nebo turbínového provozu přečerpávacích vodních elektráren a 

tím usnadňuje práci dispečerovi při jeho rozhodování. Aplikace nevyužívá pro návrh výkonů PVE jiného 

software a jedná se tedy o nově vyvinutý program. Jeho přínos vidím hlavně v úspoře času dispečerů a 

zvýšení kvality řízení provozu PVE. 

Student v prvních kapitolách popsal obecný princip fungování PVE, jejich výhody a nevýhody. Při návrhu 

výkonů mají velký význam ceny elektrické energie a místo jejího zobchodování, které jsou v práci přiblíženy 

v druhé kapitole. Je zde rovněž uveden postup při tvorbě cen elektrické energie pro jednotlivé obchodní 

hodiny. V třetí části se student věnuje odchylkám výroby od obchodního diagramu a výkonovým 

odchylkám v síti, pro jejichž regulaci jsou PVE svými vlastnostmi vhodné. V této části práce jsou rovněž 

uvedeny kategorie podpůrných služeb, které poptává společnost ČEPS. V poslední části pak student 

popisuje samotný vývoj a fungování aplikace, včetně manuálu k ovládání a způsobu použití. 

Náročnost zadání hodnotím jako velice vysokou, protože v práci student musel splnit mnoho netriviálních 

programátorských úkolů. Musel proto nastudovat a osvojit si programátorské dovednosti jak praktické, tak 

teoretické, aby mohl vytvořit výše uvedenou aplikaci a dosáhnout tak jejího bezproblémového fungování. 

Vedle programátorských schopností musel student také prokázat velmi dobrou orientaci v tématech 

souvisejících s energetikou. 

V práci je velká část textu věnována popisu teoretických částí, přestože výsledkem práce má být v praxi 

používaná aplikace, které je věnována druhá polovina práce. Student ovšem tato rozsáhlá témata dokázal 

poměrně stručně popsat  a zachytit podstatná fakta. V praktické části student stručně popisuje fungování 

aplikace. 

Rozsah použitých informačních zdrojů odpovídá nárokům kladeným na DP, převládajícím pramenem jsou 

publikační a internetové materiály. Informační zdroje, ze kterých student vycházel jsou pro řešení daného 

tématu aktuální.  

Logická stavba práce a její struktura je na průměrné úrovni. V některých místech by bylo vhodné větší 

provázání jednotlivých kapitol mezi sebou, ale orientace v textu je dostatečná. Také bych uvítal v některých 

kapitolách více ilustrativních obrázků  pro lepší představu čtenáře o popisovaných tématech.  

Po stránce formální je předkládaná diplomová práce na dobré úrovni.  

 

Aplikace je vytvořena tak, že ji bude možné využívat při každodenní činnosti dispečerů a pro jejich práci 

bude výrazným přínosem oproti současnému stavu. 

 

 



 

 

Doplňující otázky 

1. Byla by výstavba další PVE na území ČR přínosem? 

2. Jakým způsobem by šlo dále vylepšit vyvinutou aplikaci? 

Závěrečné hodnocení 

Diplomant splnil všechny body zadání své diplomové práce a proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 

známkou B – velmi dobře. 
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