
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bezpečnostní funkce frekvenčních měničů 
Jméno autora: Jiří Čeřovský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrických pohonů a trakce 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrických pohonů a trakce FEL ČVUT v Praze 

 
 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce shrnuje významnou a vysoce aktuální problematiku bezpečnostních funkcí frekvenčních měničů, 
související předpisy legislativní, porovnání řešení firem ABB, Danfoss, Siemens, analýzu a verifikaci těchto funkcí. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno v plném rozsahu. Výsledná práce představuje přehledný, velmi užitečný a důležitý dokument, dobře 
využitelný např. pracovníky firmy ABB. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant byl v průběhu řešení diplomového úkolu velice aktivní, sám navrhoval možné postupy řešení, otázky bezpečnosti 
strojních zařízení i bezpečnosti v průmyslu obecně dobře zvládl, pravidelně se zúčastňoval konzultací s vedoucím diplomové 
práce i se zainteresovanými partnery v průmyslu, v dané oblasti prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená práce je zpracována na vysoké odborné úrovni, vzhledem k aktuálnosti tématiky byly znalosti čerpány z velké 
míry z firemní literatury, souvisejících technických norem a předpisů, ale i předpisů legislativních. Využití nejnovější odborné 
literatury, jakož i podkladů a dat z praxe bylo nezbytným předpokladem úspěšného dokončení práce.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Již vzhledem ke stanovenému účelu a předpokládanému budoucímu praktickému využití je dílo zpracováno velice pečlivě a 
přehledně, z důvodu přesného zobrazení je řada nákresů, schémat zapojení, průběhů i tabulek převzata přímo z firemní 
literatury. Diplomová práce je včetně úvodu a závěru přehledně rozdělena do 7 kapitol, které jsou dále logicky členěny vždy 
do několika podkapitol a to ve dvou úrovních. Pozitivní přístup k realizaci úkolu dokládá i vysoká úroveň grafického 
zpracování práce. Odpovídající je i úroveň jazyková, některé chyby formální a stylistické plynulost textu významně neruší. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Jak už bylo zmíněno výše, je relevantnost studijních materiálů i citace ostatních pramenů dána charakterem a účelem 
zpracovávaného díla. Přitom k získání příslušných znalostí bylo často nutno vyvinout značnou aktivitu s cílem zajistit 
potřebné informace. Autor vhodně využívá citace použitých zdrojů, původ převzatých prvků je zřejmý, často je odlišen již 
umístěním v příslušné kapitole. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Významným přínosem zpracovaného díla je shrnutí, přehledný výběr a utřídění nejnutnějších informací týkajících se 
bezpečnostních funkcí frekvenčních měničů. Čistě autorův přínos potom lze spatřovat v návrhu a experimentálním 
provedení verifikace zvolených bezpečnostních funkcí v návaznosti na návrh a instalaci frekvenčních měničů v průmyslovém 
prostředí vápenky Čertovy schody. Výsledky provedené verifikace jsou obsahem kapitoly 6. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
V případě předložené diplomové práce je možno hodnotit pozitivně její přesah do průmyslové praxe a možné 
budoucí využití uceleného a přehledného souhrnu aktuálních informací souvisejících s bezpečnostními funkcemi 
frekvenčních měničů. Diplomant v průběhu řešení diplomového úkolu získal komplexní znalosti ve sledované 
problematice, které může dále prakticky využít. V diplomové práci splnil všechny stanovené úkoly. Práce má 
vysokou úroveň odbornou, je zpracována přehledně a pečlivě, obsahuje všechny očekávané náležitosti. K řešení 
úkolů diplomant přistupoval aktivně a zodpovědně, o problematiku se zajímal. Výstup řešení diplomového úkolu 
představuje užitečný a prakticky využitelný výsledek. 
 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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