
 Posudek vedoucího diplomové práce

Bc.  M i ch a l a   B E R Á N K A

"   Efektivnost zmìny zpùsobu napájení bytového domu elektøinou "

     Úkolem diplomové práce bylo ekonomicky posoudit návrh zmìnit zpùsob napájení
panelového bytového domu místo dosavadních dvou nn kabelù AYKY 3x185+95 z blízké
trafostanice PRE-Distribuce, radìji VN kabelem z kolektoru do sklepní místnosti domu, kde by
byly instalovány distribuèní transformátory 22/0,4 kV ve vlastnictví bytového družstva.

Mìøení spotøeby by bylo na stranì VN minimálnì typu a nebo b a investice do zmìny
napájení by se mìla vrátit ve formì úspor v platbách za elektøinu obyvatel domu, kterým by byly
náklady rozpoèítávány podobnì, jako je to tøeba se studenou vodou fakturaènì mìøenou jedním
patním vodomìrem na základì údajù bytových vodomìrù.

Diplomant nejprve provedl rešerši legislativních podmínek, ve které probral historii
liberalizace elektroenergetického trhu, jednotlivé subjekty, které se úèastní trhu a nebo jej regulují
a organizují, dále pak podmínky pøipojení k ES. Poté popsal objekt ze stavebnì-technického
hlediska a dosavadní zpùsob napájení domu elektøinou.

V dalších kapitolách analyzoval spotøebu domu v podobì namìøených DDZ z roku 2013. 
Zjistil podobnì jako pøedcházející diplomant Milan Vodehnal, øešící ve své práci efektivnost
nasazení kogeneraèních jednotek v našem družstvu dobrou shodu namìøených digramù
s typovými diagramy na OTE è.4 (ale zapomnìl jej uvést v seznamu literatury). 

Navrhl dvì varianty pøechodu na napájení vlastními distribuèními transformátory, pøièemž
druhá varianta je kombinace napájení jedním transformátorem s možností pøechodu k napájení
pùvodními nn kabely. 

Práce je obsahovì zajímavá a užiteèná. Po formální stránce je však nutno vytknout vysoký
poèet pravopisných chyb typu špatné volby i/y, obèasné vynechání koncovek a vyšinutí z vìtné
vazby, které mùže v nìkterých pøípadech nezkušeného ètenáøe zmást. Je vidìt, že diplomant, aè
už jednou odložil odevzdání práce si pøesto nevyhradil  dostatek èasu pro závìreènou korekturu
textu a neposlal mi text pro posouzení pøed odevzdáním. Z textu práce není pøíliš zøejmý zpùsob
výpoètu penìžních tokù.

Otázky pro diplomanta a pøipomínky k práci: 

1/ Vysvìtlete vìtu na str. 19: “Pøedávací stanice tepla byla umístìna v sekci T32, ale v
souèasnosti není využívána, jelikož dùm disponuje vlastní plynovou kotelnou, která napájí obì

uvedené sekce. “ Je snad ta kotelna umístìna napø. na støeše?

2/ Na str. 21 uvádíte dle mého názoru až zbyteènì podrobnì formální okolnosti o našem
bytovém družstvu citacemi z Obchodního rejstøíku, které k øešenému problému nemají
pøíliš vztah.



3/ Na str. 29 uvádíte den hodinu maxima zatížení v roce 2013. Bylo by však nanejvýš
vhodné najít maximum v nìkterém z posledních let. Bylo by to možné pomocí TDD
stažitelných z serveru OTE?

4/ Na str. 37 uvádíte, že “úèiník byl zmìøen a že jeho hodnota je 0,8". Je to možno takhle
jednoznaènì uvést?

5/ V tab. 6 má být menší rezervovaný pøíkon pro nebyty. Mají jenom jednofázovou pøípojku
25 A a je jich již jen 5. Nemá to velký vliv na výsledek, ale mohl jsem Vás na to
upozornit, kdybyste mi to poslal pøed odevzdáním. 

6/ V tabulkách s celkovými platbami by asi staèilo uvádìt hodnoty v øádu tisícù a nikoliv s
pøesností na haléøe. Vzhledem k tomu, že spotøeba elektøiny je u nás v zásadì urèena ke
spotøebì domácností, i když je družstvo plátcem DPH, výdaje spojené s instalací a
provozem silových rozvodù je tøeba u nás poèítat vèetnì DPH, protože si DPH nemùžeme
odeèíst. Za jakých pøedpokladù by bylo možné DPH odeèítat?

7/ Jak se poèítají ztráty v transformátoru resp. skupiny transformátorù, viz vzorec (9) a str.
52. Výsledkem Vašeho vzorce jsou kW nebo kWh? Èím jste potom tyto ztráty ocenil?

Diplomovou práci doporuèuji hodnotit stupnìm:

 D - uspokojivì
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