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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:  1  
    

6. Odborná úroveň práce:  2  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  2  
    

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

slovně:     Dobře  
    

 

Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

 

Předmětem zadání BP bylo vypracovat návrh elektrické instalace formou projektu pro rodinný 

dům, včetně připojení k distribuční síti a ochrany před atmosférickými vlivy. V závěrečné části 

měla být uvedena ekonomická bilance investičních nákladů na elektroinstalaci. 

Autor svou práci v souladu se zadáním rozdělil do čtyř základních kapitol. V první uvádí 

v teoretické rovině spolu příslušnou legislativou a ČSN jednotlivé součásti elektroinstalace včetně 

používaných technologií V druhé kapitole popisuje způsob napájení objektu spolu s výpočty 

zkratových proudů a náročnosti odběru a návrh elektroinstalace v půdorysném výkresu pro obě 

nadzemní podlaží. Třetí kapitola obsahuje ve zjednodušené formě převážně obecné principy 

ochrany před atmosférickými vlivy. Ekonomická rozvaha je ve čtvrté kapitole uvedena převážně 

formou tabulek. 

Práce obsahuje všechny části požadované v pokynech, je přehledně a srozumitelně vypracována, 

přesto mám několik připomínek: 

1. V práci jsou občasné gramatické chyby 



2. Schází výpočet úbytků na přívodní trase s uvažováním i ostatních odběrů 

3. Schází vlastní návrh hromosvodu, je uveden pouze půdorysný výkres a použitý materiál lze 

dohledat pouze v tabulkách  

4. V práci postrádám výkres zapojení bytových rozvaděčů  

5. Některé komponenty lze pořídit za podstatně nižší ceny, například rozvaděče 

6. Půdorysné výkresy elektroinstalace bylo lépe prezentovat ve větším měřítku  

 

Přes uvedené připomínky považuji požadavky na obsah plynoucí ze Zadání za splněné. Autor 

bakalářské práce prokázal schopnost se v uvedené oblasti orientovat. Bakalářskou práci doporučuji 

k obhajobě a hodnotím stupněm  
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