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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  1  
    

2. Samostatnost a iniciativa při řešení práce:  1  
    

3. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  2  
    

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

5. Spolupráce a konzultace s vedoucím práce:  2  
    

6. Formální a jazyková úroveň práce:  1  
    

7. Přehlednost a členění práce:  1  
    

8. Odborná úroveň práce:  2  

    

9. Závěry práce a jejich formulace:  2  
    

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

slovně: Výborně  

    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

 
Diplomant splnil zadání dilplomové práce v plném rozsahu. Jediné, co by v tomto ohledu šlo 

vytknout je to, že diplomant nestihl v programu vyřešit generování výsledného protokolu. Student 

byl schopen se sám rychle zorientovat v poměrně složité problematice, kdy bylo nutno prostudovat 

a aplikovat rozsáhlý soubor norem pro rozváděče nízkého napětí. Student se musel rovněž seznámit 

s novou technologií pro naprogramování výsledné aplikace. Splupráce s vedoucím práce byla na 

dobré úrovni, konzultace probíhaly po celou dobu psaní diplomové práce.  Práce je přehledně 

členěna a dává ucelený pohled na problematiku zkratové odolnosti u rozváděčů NN, z formálního 

hlediska není co vytknout. V teoretické části bych ocenil jít více do hloubky, např. ukázat odvození 

základních vzorců. Rovněž některé kapitoly, obzvláště 3.1 a 3.2 by zasloužily detailnější rozbor. U 

některých obrázků by bylo vhodné přidat popis či vyznačit parametry, např. u obrázků 23 a 24. 

Přesto však považuji práci za velmi zdařilou. Obzvlášť výsledná aplikace je kvalitní a po 

drobnějších úpravách a doplněních může sloužit výrobcům rozváděčů v praxi při navrhování 

rozváděčů NN. 
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Poznámky: 

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

2) Pro celkové hodnocení (bod 10) 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 

 


