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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadání považuji za nadprůměrně náročné.  

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
 

Zadání považuji za splněné, ovšem úroveň řešení problému mohla být vyšší, zejména jedná-li se o diplomovou práci.  
 

Zvolený postup řešení správný 
 

Zvolený postup řešení považuji za správný, takto provedená statistická analýza vskutku odpovídá aktuální metodice 
hodnocení stavu zařízení v energetické infrastruktuře. Vzhledem k tomu, že se jedná o diplomovou práci, bylo možné dle 
mého názoru na daném setu dat provést více hlubších analýz, než jen srovnání teoretického rozdělení stavů zařízení a 
skutečných stavů získaných z formulářového šetření.  

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
 
Odborná úroveň práce je slabá, teoretická část je místy velmi strohá, bez širšího vysvětlení (např. kap. 1.6.2). Výsledky 
postavené na porovnání teoretického rozdělení stavů zařízení a naměřených stavů neodpovídají dle mého názoru nárokům 
kladených na diplomovou práci. Taktéž ekonomická část uvedená na dvou stranách je velmi slabá a nedostatečně popsaná.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Text je plný překlepů, gramatických chyb, některé věty nedávají smysl (např. první věta na straně 49). Zejména kapitola 1.6 
působí dojmem velmi odbytého překladu z originální literatury.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
 
Citace jsou nekonzistentní, nepřehledné a některé nedohledatelné. Uvádění zdrojů není v souladu s běžnými normami, 
navíc zdroje 13 a 14 nejsou v textu vůbec citovány. Celkový počet 14 zdrojů považuji pro diplomovou práci za 
podprůměrný.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor se ve své diplomové práci věnuje asset managementu v energetické infrastruktuře.  V první části popisuje 
obecný úvod do problematiky a teorii k tomu se vázající. V druhé části, praktické, srovnává teoretické rozdělení 
stavů zařízení a výsledků z databáze formulářů hodnocení zařízení firmy PREDistribuce. Následně vytvořil 
citlivostní analýzu na váhy jednotlivých faktorů vstupujících do hodnocení stavu zařízení. Výsledkem této analýzy 
je, že se hodnocení stavů zařízení v závislosti na změně vah jednotlivých faktorů příliš nemění a že je tedy 
metodika PREDistribuce nastavena vhodně.  
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Dále navrhl parametry W. rozdělení tak, aby více odpovídaly realitě stavu zařízení (i když detailní popis výpočtu 
chybí) a na základě těchto výsledků vypočetl pomocí SW užívaného firmou PREDistribuce úsporu financí pomocí 
NPV. Detailní popis výpočtu opět chybí.  

Práci považuji za šitou velmi horkou jehlou, odbytou a psanou na poslední chvíli. Domnívám se, že 
z prezentovaného souboru dat by se dalo získat více výsledků.  

 

Otázky, připomínky: 

1. Na straně 27 uvádíte, že změnou parametru „b“ lze řídit chování stárnutí zařízení. Jak? 
2. Na straně 27 uvádíte, že pokud b=1, rozdělení se stává exponenciálním. Rozveďte tuto myšlenku.  
3. Jak jste nastavil parametry W. rozdělení v tabulce 6,7?  
4. Jak jste určil úsporu na NPV na straně 54? 
5. Jak jste určil průběh úspor v grafu 11? 
6. Na straně 38 (i jinde) uvádíte, že stroje byly ohodnoceny „správně“ a „nesprávně“. Kdo a jak rozhoduje, 

zda stroj je ohodnocen „správně“? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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