
Posudek vedoucího diplomové práce 
 

 Diplomová práce Vojtěcha Jeleneckého „Kompenzace jalového 

výkonu v síti PREdistribuce.“ zcela splňuje požadovaný rozsah 

zadaného úkolu. Použitá literatura a další pracovní podklady jsou 

dostatečné, vzájemně se vhodně doplňují a poskytují ucelený přehled o 

dané problematice z technické i ekonomické stránky. Zvolený postup je 

věcně správný, jednotlivé části na sebe logicky navazují, jsou doplněna 

modelem sítě a simulací, která ukazuje předpokládaný budoucí vývoj 

přenášeného jalového výkonu a zvolené řešení svědčí o dobrých 

odborných znalostech diplomanta. 

 Diplomant se v úvodních kapitolách zabývá technickým vysvětlením 

jalového výkonu a prvky sítě, které tento výkon ovlivňují. 

 Ve třetí kapitole ukazuje technické možnosti kompenzace jalového 

výkonu. 

Ve čtvrté kapitole se věnuje vývoji elektrifikace Prahy s důrazem 

právě na přetoky jalového výkonu. 

Pátá kapitola je věnována simulaci chodu sítě a vytvoření modelu. 

Obsahuje také výsledky simulací v budoucích letech s ohledem na použití 

tlumivky pro kompenzaci jalového výkonu a jejího umístění. 

Šestá kapitola je věnována teorii ekonomického hodnocení investic a 

shrnuje všechny podstatné metodiky. 

Sedmá kapitola porovnává tzv. nulovou variantu – tj. platbu 

PREdistribuce společnosti ČEPS za přetoky s variantou instalace 

kompenzační tlumivky. Diplomant vhodně zvolil přístup k problematice a 

dnes neexistující metodiku plateb za přetoky jalové energie správně 

nahradil pravidly pro odběratele z hladiny VVN. Všechny výpočty jsou 

doplněny citlivostními analýzami, které ukazují vliv jednotlivých faktorů na 

ekonomickou efektivnost. Je zde i určena minimální cena za přetoky, při 

které se PREdistribuci stále vyplatí instalace kompenzační tlumivky před 

uvažovanými platbami. 



Závěr je rozdělen na dvě části, první shrnuje celou práci, opakuje 

nejdůležitější výsledky a na základě přijatých předpokladů doporučuje 

PREdistribuci instalaci kompenzační tlumivky. Tato kapitola je vlastně 

manažerské shrnutí celé práce a čtenář se z ní dozví vše podstatné. 

V druhé části závěru se autor zamýšlí nad dalšími případnými zdroji 

jalového výkonu a možnostmi kompenzace, které nejsou v práci 

hodnoceny. Toto dokazuje orientaci v dané problematice a zamyšlení se 

nad ní.  

Odborná úroveň práce je vysoká. Vhodně kombinuje teoretickou 

část s praktickými výpočty a modelem sítě. Při zpracování diplomové 

práce byl diplomant velmi samostatný a iniciativní. Vnější úprava, vzhled a 

přehlednost práce podtrhují její kvalitu. 

Výsledky práce naleznou využití při dalším hledání řešení 

problematiky přetoků jalového výkonu v PREdistribuci, a.s. 

 

Z výše uvedeného hodnocení navrhuji ocenit diplomovou práci 

kvalifikačním stupněm  

    A - výborně.  

 
 
 
 
 
V Praze dne 6. 6. 2016 Ing. Tomáš Kocourek 




