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Posudek oponenta diplomové práce 
 

Diplomová práce: Analýza možností AMM při tvorbě typových diagramů zatížení 

Autor:   Bc. Dušan TIMKO 

Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. 

Oponent práce: Ing. Bc. Vít Klein, Ph.D. 

 

 

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

 

1. Splnění požadavků zadání:  4 
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  4 
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  5 
    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  5 
    

5. Přehlednost a členění práce:  4 
    

6. Odborná úroveň práce:  4  
    

7. Závěry práce a jejich formulace:  5 
    

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

  dostatečně  

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

Úvodem zhodnocení je rozebráno naplnění zadání diplomové práce dle jednotlivých bodů pokynů 
pro vypracování DP. 

 

Diplomová práce (dále také „DP“) měla dle bodu 1 Pokynu pro vypracování zadání DP 
obsahovat poznatky o „trhu s elektřinou v České republice.“ Tomuto zadání se věnuje kapitola 4 na 
str. 25 DP, která má jen jednu stranu. Trhu s elektřinou se tato kapitola věnuje velmi málo, což je 
závažný nedostatek DP.  

V seznamu zkratek chybí výklady zkratky EAN, uvedený mj. na str. 25 v kapitole 4 DP. 

Další částí bodu 1 zadání DP je „Legislativní rámec dodávek elektrické energie“. O legislativním 
rámci dodávek elektrické energie je v DP velmi málo zmínek, ačkoli diplomant toto anoncuje na 
straně 9 kapitoly 1 Úvod, že v další kapitole DP (tedy v kapitole 2 DP) bude navazovat 
energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., když v kapitole 2 není o legislativním rámci dodávek 
elektrické energie žádná zmínka. Toto považuji za závažný nedostatek práce. 

 

2. bod zadání pokynu pro vypracování zadání DP hovoří o „Používaných typech a kategoriích 
měření elektrické energie.“. Touto problematikou se autor DP zabývá v kapitole „7. Rozdělení trhu 
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s elektřinou dle typu měření elektřiny.“ Téměř celý text celé kapitoly je převzat z legislativy a 
z použité literatury. Vlastní přínos autora DP k textu, řešící bod 2 zadání DP, je minimální. 

 

3. bod pokynu pro vypracování zadání DP „Typové diagramy dodávek, možnosti aplikace 
měřených dat.“ je řešen v kapitolách 10 (Typové diagramy dodávek), 11 (Princip a tvorba TTD). 
Z textu DP není zřejmé, jak se autor vyrovnal s částí zadání DP „možnosti aplikace měřených dat“. 
V DP chybí jasně specifikovaná část textu, která by se touto problematikou analyticky zabývala a 
podrobně o ní pojednala. 

 

4. bod pokynu pro vypracování zadání DP zněl: „Vytvořte metodiku pro zpracování dat z AMM 
pro vytvoření TDD a zpracujte data z reálných měření technologií AMM, aplikujte metody popsané 
v předchozích bodech“.  

Metodiku zpracování dat má řešit text kapitoly 14 na straně 56 a násl. Vlastní metodika ve velmi 
málo popsána, chybí uvedení exaktních vztahů, které byly použity při výpočtech dle diplomantem 
popsaného způsobu zpracování dat. Nejsou zde uvedeny ani diskutovány žádné vzorce a 
matematické vztahy, podle kterých by se měly výpočty provádět. 

 

Z textu práce není zřejmé, jak se její autor vyrovnal s požadavkem zadání DP na „aplikaci metod 
popsaných v předchozích bodech“.  

 

Kapitola 15 DP – Praktická část – obsahuje na straně 59 v textu, který se nachází v polovině strany 
větu: „následně provádím zpracování dat.“. Podrobný a jasný, logicky členěný, popis zpracování 
dat však v práci chybí. 

V neočíslovaných grafech v této kapitole není popsána, od jaké hodnoty je uváděna střední 
kvadratická odchylka. 

 

V kapitole 16 Závěr na straně 64 diplomant uvádí, že autor DP použil „metodu založenou na 
matematické statistice, kombinatorice a střední kvadratické odchylce“, neuvádí však, jak a k čemu 
tyto „metody“ použil. Text této kapitoly nevyčerpal její nadpis, v závěru chybí jednoznačné závěry, 
potvrzení či vyvrácení hypotéz (které ostatně nebyly v DP vůbec uvedeny), není uvedena možnost 
uplatnění výsledků řešení v praxi, tvrzení na str. 65 dole, že „Navržená metoda v diplomové práci 
může sloužit pro zpřesnění predikce jednotlivých TDD, které zpracovává OTE, a.s. nebo jednotlivé 
distribuční společnosti.“ není vůbec odůvodněno.  

 

Z textu DP není jasné, proč by měla být citovanými subjekty použita právě diplomantem uváděná 
metoda. Není zde zmínka, zda bylo s těmito subjekty jednáno o možném využití. 

Posuzovaná práce obsahuje převážně text, který je obsahem zejména literatury, která je uvedena 
v seznamu citované literatury DP, vlastní přínos a tvorba vlastního textu práce jejího autora jsou 
minimální. 

 

Práce vykazuje celou řadu formálních i jazykových chyb (např. nedodržení shody podmětu 
s přísudkem v psaní na str. 10 a 23, v práci není opakovaně dodržována ČSN 01 6910 – Úprava 
dokumentů zpracovaných textovými procesory z července 2014 – viz např. nutnost mezery mezi 
číslem a jednotkou (např. str. 13 DP). 
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Práce je po typografické stránce a mluvnické stránce velmi slabá, obsahuje hrubé pravopisné chyby. 

 

Citace nejsou vždy přesně uváděny v souladu s ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla 
pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů z března 2011, odkazy na použitou literaturu 
v textu této normě neodpovídají, chybí poznámkový aparát.  

 

Vzhledem k malé přidané hodnotě autora DP k obsahu práce a nesplnění některých pokynů pro 
vypracování zadání DP, velmi vysokému podílu obsahu DP z převzatých zdrojů a celkové úrovni 
práce hodnotím tuto práci pouze dostatečně. 

 

 
Otázky k obhajobě: 

 

1. Vysvětlete obsah zkratky UTMS, kterou uvádíte na straně 12 DP. Vysvětlete princip 
fungování tohoto systému. Je tato zkratka UTMS napsána v DP správně? 
 

2. Rozveďte podrobně metody matematické statistiky, které jste uvedl na straně 64 diplomové 
práce. Popište tyto metody a zdůvodněte, proč jste zvolil právě tyto a ne jiné metody. 

 
 
Datum: 27. 05. 2015       
 
 
 
 

Ing. Bc. Vít Klein, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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