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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  1  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  2  
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  1  
    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  3  
    

5. Přehlednost a členění práce:  1  
    

6. Odborná úroveň práce:  2  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  2  
    

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

slovně: 

 

Velmi dobře  
    

 

Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 
 

    Autor svoji práci rozdělil ve smyslu zadání do pěti stěžejních částí. V první, teoretické části se 

věnuje příčinám zkratů, časovým průběhem zkratových proudů a jejich složkami včetně výpočtů, 

v samostatné kapitole pak jejich účinkům (tepelným a dynamickým) na elektrická zařízení včetně 

konstrukčních prvků. V třetí části autor uvádí způsoby prověřování návrhů rozváděčů z hlediska 

zkratové odolnosti podle norem řady ČSN EN 61349. V následné části prezentuje rozvaděče NN fy 

EATON, na nichž úspěšné proběhlo ověření odolnosti dle citované ČSN. Výsledky testů prověřených 

rozvaděčů lze pak využít pro jednodušší ověřování zkratových odolností nově konfigurovaných 

sestav, ve kterých se již úspěšně testovaná pole či podsestavy vyskytují, a které budou určeny pro 

činnost při stejném zatížení i vnějším prostředí.  

  V závěrečné části autor prezentuje výpočetní program E-VERIFIC, který by měl být schopen na 

základě do něj implementovaných a ověřených rozvaděčových struktur vyhodnotit, zda nově vytvo-

řená sestava vyhovuje.  

  Práce je přehledná, doplněná prezentujícími obrázky a detailně popisující jednotlivé zkoušky a 

z nich vyplývající  závěry. Dle mého názoru by neškodila stručná zmínka o způsobech a prostředcích 



 

chránění obecně (nadproudy, přepětí (atmosférická i spínací), jiskření, oblouky, teplota, izolační stav, 

aj.). Na škodu práce je závěrečná redakce, která by odstranila poměrně velké množství překlepů a 

pravopisných chyb. 

    Přesto doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm: 

                                    

                                                               Velmi dobře   
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Selektivita jištění využívaná u fy EATON 
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