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Povinná kritéria hodnocení práce
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Spln ní cíl  práce

Úrove  zvoleného postupu ešení

Využitelnost výsledk  práce

Shrnutí výsledk  a formulace záv r

Práce s odbornou literaturou a dalšími prameny

Formální vzhled a struktura práce (normy, p edpisy)

Jazyková úrove  práce (stylistika, gramatika)

Samostatnost a iniciativa studenta p i ešení práce

Slovní zd vodn ní zejména p i hodnocení A nebo F:
Studentka splnila zadání diplomové práce v plném rozsahu. B hem p ípravy pracovala velmi
aktivn  a samostatn , pravideln  konzultovala témata jednotlivých ástí práce a prezentovala
díl í kroky p i ešení praktické ásti. Rovn ž iniciovala nové kroky p i ešení práce, dokázala
efektivn  zapracovat spoustu získaných podklad , a to jak v p ípad  teoretických a
legislativních text , tak v p ípad  íselných a statistických informací. Teoretické kapitoly
dávají stru ný, ale efektivní p ehled o ší i akumula ních technologií a uvád jí jejich
porovnání v ad  kritérií. V praktické ásti práce se studentka zam ila na oblast využití
bateriových systém  pro ešení plánovaných odstávek na hladin  nn, kde velmi komplexn
provedla základní výpo ty pro návrh bateriového ešení po celém distribu ním území.
Zhodnocení ekonomické efektivnosti provedla s respektováním investi ních i provozních
náklad , a koliv nebylo vždy možné získat adekvátní vstupní data, a s ohledem na
spolehlivostní kritéria dodávek elektrické energie zákazník m a jejich finan ní dopady na
distributora. V práci se vyskytuje jen minimum drobných nep esností i nejasností.
Diplomovou práci považuji za užite ný podklad pro p ípadné rozhodování o využití dané
aplikace akumula ní technologie.

Otázky k obhajob  práce:
1. Pro  je ve vztahu pro výpo et LCOS na str. 42 diskontována i energie ve jmenovateli?



Navržená výsledná známka:  A - výborn

V Praze dne 1. 6. 2018
podpis vedoucího práce




