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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  3  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  3  
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  2  
    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  3  
    

5. Přehlednost a členění práce:  2  
    

6. Odborná úroveň práce:  3  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  2  
    

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

slovně: uspokojivě  
    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

Záměrem zadání DP je vypracovat komplexní návrh měnírny pro uvažovanou stanici 

pražského metra na trase D. Autor ve své práci uvádí nejprve historii výstavby metra v Praze, 

včetně prvních pokusů od konce 19. století až po současnost do níž zahrnuje i koncepci výstavby 

trasy D rozdělenou do dvou etap (1. Pankrác – Depo Písnice a 2. Náměstí Míru – Pankrác). 

V následujících částech se věnuje automatizaci provozu metra, a stěžejní části uvedené v kapitole 

s názvem „Návrh napájení měnírny a distribuční transformovny“ s podkapitolami ve kterých 

zjednodušeným způsobem postupně řeší energetickou bilanci, topologii napájení a připojovací 

podmínky distributora. Součástí DP jsou i výkresové přílohy s navrženým blokovým, dispozič-

ním a přehledovým schéma napájení měnírny a schéma trakce v příslušné oblasti.  

Práce je pěkně graficky zpracována, jen odbornou část by bylo vhodné podrobněji zpra-

covat a věnovat se více redakční úpravě (překlepy i pravopisné chyby). 

   



K práci mám několik připomínek. 

 

 Tab. č.3 a 4 – pokud barevně vyznačená pole značí odběr konkrétní soupravy z konkrétní 

troleje (včetně stání), proč je u některých souprav nulový odběr během stání vyznačen a u 

některých ne 

 Graf č.3 - jeden ze dvou totožných průběhů (BS02 a NMD01) je vhodné s ohledem na 

srozumitelnost grafu kreslit čárkovaně  

 Chybně spočítaný proud v rovnici 3 na str. 32, (S = V3 * I * Usdr) 

 Tab. č.11 – u hodnot kde se jedná o soudobý odběr by bylo vhodné toto označit 

    

    Přes uvedené připomínky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm 
        

                                                             

Uspokojivě 
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