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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  1  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  1  
    

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

4. Formální a jazyková úroveň práce:  2  
    

5. Přehlednost a členění práce:  1  
    

6. Odborná úroveň práce:  3  

    

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): 

Zpracovatel diplomové práce řeší připojení větrné elektrárny k distribuční síti jak po 

technické stránce, tak i z hlediska návratnosti vynaložené investice. 

Při posuzování připojitelnosti větrné elektrárny do distribuční soustavy se uvažuje paralelní 

provoz transformátorů 110/22 kV. Transformátory 110/22 kV se v distribuční soustavě neprovozují 

paralelně, aby nebyla překročena zkratová hladina pro stávající zařízení. Další výpočty vlivu větrné 

elektrárny na distribuční soustavu však z této zkratové hodnoty vycházejí a tak mají výsledky 

výpočtu jen orientační charakter. Vhodnější by bylo posuzovat změny napětí při provozu elektrárny 

v místě připojení k distribuční soustavě. 

Ekonomická rozvaha je provedena velmi podrobně a nemám k ní vážnější připomínky. 

Pouze uvádím, že některé pojmy (např. doba životnosti x doba posuzovacího období) nejsou 

správně použity. Rovněž hodnota diskontní sazby 15 % se mi jeví vysoká, obvyklá hodnota pro 

investice v energetice je do 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaký parametr distribuční soustavy ovlivňujeme regulací jalového výkonu? 

2. Jak by vycházela ekonomická efektivnost stavby bez zeleného bonusu (postačí slovní 

komentář)? 

 

 

Datum:        Podpis: 

 



 

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 

 


