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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Stabilizace výkonu je důležitá zejména pro ostrovní sítě napájené z velkých generátorů. I když se nejedná o zcela nový 
problém, existuje pro jeho řešení  poměrně málo odborné literatury. Splnění rešeršní a teoretické části zadání vyžadovalo  
od diplomanta  studium hlavně cizojazyčných pramenů a vytvoření matematického modelu stabilizační jednotky (PSS). 
Jádrem práce je stamovení konstant matematického modelu,  jeho odladění a  ověření jeho funfce na zkušebně na 
reálném generátoru.    
 

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. 

Kapitoly 2,3 a 4  se vztahují k rešeršní  části práce a jsou zde diskutovány problémy statické a dynamické stability 

synchronních generátorů, jsou zde uvedeny různé druhy budicích systémů a princip funkce jednotek PSS (Power System 
Stabilizer). Jsou zde uvedena i bloková schémata těchto jednotek od jednodušších až po složitá zapojení.  
Kapitola 5 se zabývá výběrem matematického modelu pro realizaci a odladění parametrů jednotky PSS. Diplomant tento 
úkol vyřešil na základě Heffron-Phillipsova modelu implementovaného do prostředí MATLAB-Simulink. Pro tento model 
diplomant stanovil hodnoty konstant pro filtry okrajových frekvencí a pro simulaci přechodového jevu pro generátor, na 
kterém byly výsledky simulace posléze ověřovány. 
V kapitole 6 je popis pracoviště u Fy TENEL-ČR, na kterém byly výsledky simulace funkce jednotky PSS ověřovány. Jsou zde 
popsány nutné úpravy pracoviště a parametry převodníků pro realizaci měření.  
V závěrečné kapitole práce uvádí diplomant způsob ověření funkce jednotky PSS při simulaci poruchy. Sejmuté průběhy 
činného výkonu plně potvrzují příznivý vliv navržené jednotky PSS na rychlost ustálení výkonu generátoru od vzniku 
poruchy a tudíž i správnost metody nastavení parametrů jednotky PSS.      

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Správnost výběru metody řešení byla ověřena měřením na reálném generátoru na zkušebně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomová práce řeší náročný problém  a měřením na zkušebně bylo prokázáno, že zadání bylo splněno. Dá se 
předpokládat, že výsledky diplomové práce se uplatní při návrzích nových budicích soustav u výrobce TENEL-ČR.    

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V diplomové práci jsem našel pouze drobné prohřešky proti českému jazyku. 
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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. 
 
 

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. 
Dá se předpokládat, že výsledky diplomové práce se uplatní při návrzích nových budicích soustav u výrobce TENEL-ČR 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Zadaný diplomový úkol byl náročný v teoretické i praktické části práce , byl úspěšně splněn  a  jeho výsledky 
mohou býti využity  v praxi. 
 
Otázka k obhajobě:  Princip  práce synchronního stroje  a jeho přetížitelnost  je v práci vysvětlována  na 
dvoupólovém stroji. Jaké jsou hlavní rozdíly  u strojů s vyniklými  póly?  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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