
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta elektrotechnická 

Katedra elektroenergetiky 

Technická 2, 166 27 Praha 6 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

 
Diplomová práce: Možnosti integrace decentralizovaných zdrojů do distribuční soustavy 

nízkého napětí 

Autor:   Bc. Tadeáš Jandus 

Vedoucí práce: Ing. Mgr. Vít Klein, Ph.D. 

Oponent práce: Ing. Vladimír Najman 

 

 

Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  3  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  2  
    

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

4. Formální a jazyková úroveň práce:  2  
    

5. Přehlednost a členění práce:  3  
    

6. Odborná úroveň práce:  2  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  3  
    

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

 

slovně:  uspokojivě  

    

 

Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

 

Diplomová práce (DP) obsahuje z velké části obecný popis všech využívaných zdrojů elektrické 

energie, zapojení distribučních sítí, materiály používané na stavbu elektrických sítí. Její první část je 

tedy spíše popisného charakteru. Teoretické kapitoly 1 až 9 jsou pro úroveň diplomové práce až 

příliš rozsáhlé a obsahují řadu zbytečných kapitol a pasáží bez užšího vztahu k řešenému tématu. 

V další části student na několika typových modelech sítí nn počítá vlivy rozptýlené výroby a řeší 

možnosti navýšení připojitelného výkonu pomocí různých opatření. Posílení vedení, regulace Q (U) 

a zmiňuje i regulaci P (U). Praktická část výpočtů byla provedena ve školní verzi SW DNCalc. 

Metodika výpočtů i jejich smysl jsou v pořádku, nicméně autor zdaleka nevyužil potenciál 

připravených výpočetních modelů na analýzu provozních poměrů v nn sítích bez zdrojů, se zdroji, 

vliv regulací, vliv posílení síti, atd. Výpočetní část je v porovnání s teoretickou dost krátká. U 

kabelových sítí považuji analýzu připojitelného výkonu za nedokončenou, protože nejsou uvedeny 

hodnoty připojitelných výkonů, i když se jedná o jiný typ omezení než napěťové změny. 

V závěrečné části práce autor popisuje dopady jednotlivých opatření, kde úplně nepostihl celkový 

dopad na velikost připojitelného výkonu, ale i čas, za který lze připojení provést. Vlastní závěr by 

měl více než detailní popis výsledků shrnout přínos počítaných řešení v kontextu celých 

distribučních sítí. Po formální i jazykové stránce je DP v pořádku. 



 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V DP je zmíněna regulace činného výkonu zdroje napětím - P(U) regulace. Jaká doba 

omezení výkonu fotovoltaické elektrárny (FVE) je ve studiích uvažovaná a jaký bude dopad 

na provozovatele vzhledem k charakteru výroby FVE? 

2. Můžete lépe vysvětlit první odstavec kapitoly 10.2.2? Připojitelnost je potřeba počítat pro 

veškeré instalované zdroje. Nejedná se zde pouze o modelové zjednodušení, kdy veškeré 

typy výroben jsou shrnuty pod 1 prvek v modelu? 

3. Jak byste stanovil připojitelný výkon, pokud bude omezujícím kritériem proudové zatížení a 

nikoliv napěťové změny? Jaký bude vztah jmenovitého proudu a limitního proudu (pro 

připojitelný výkon)?  
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Poznámky: 

1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 

2) Pro celkové hodnocení (bod 8) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze 

tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě   dostatečně   nedostatečně  

A B C D E F 

 


