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Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 
 

Předmětem zadání BP bylo vypracovat návrh elektrické instalace v rodinném domě včetně 

připojení k distribuční síti a příslušných výpočtů. V závěrečné části měla být uvedena ekonomická 

bilance jak investičních nákladů na elektroinstalaci, tak předpokládané náklady na spotřebu energie. 

Autor svou práci rozdělil do tří podstatných částí. V první prezentoval příslušnou legislativu 

spolu s ČSN a stručně popsal princip a charakteristiky používaných technologií a přístrojů. Druhou 

část věnoval vlastnímu návrhu elektroinstalace formou technické zprávy. Ve třetí části uvedl 

náklady na zhotovení elektrické instalace a odhad ročních nákladů na provoz elektrických 

spotřebičů. 

Práce je z větší části rešeršního charakteru, je však přehledně a čtivě zpracována a obsahuje 

všechny části požadované v pokynech pro vypracování, přesto mám několik připomínek: 

1. některým částem textu schází přesnější vyjádření („podstatou pojistky je drátek, který se 

přetaví, jakmile dojde k překročení dovolené hodnoty proudu“, „bimetal rozepne odvod“ 



2. Světelné obvody se nemusí výhradně jistit 10A jističem tak jako zásuvkové 16A viz například 

ČSN 332130 ed. 2, tyto hodnoty jsou pouze doporučené. 

3. Chybně uvedený vztah pro výpočet koeficientů na str. 40 

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

bakalářské práce prokázal schopnost se v uvedené oblasti orientovat, měl by však věnovat více času 

redakci a kontrole. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm  
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Dotaz: 

 

Proč se proudové relé nehodí k vypínání zkratových proudů a jaký je jeho hlavní účel 


