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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:   Obchodní model pro stejnosměrný ostrov v bytovém družstvu 
Jméno autora: Jan Čech 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Vítek, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je poměrně specifické s možným praktickým využitím v našem bytovém domě. Úkolem bylo posoudit zda by se 
vyplatilo změnit způsob napájení elektřinou našeho domu přechodem na stejnosměrné napájení ze střešní fotovoltaiky, 
záložní baterie a usměrňovačem ze sítě. 

 

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. 

 Diplomová práce přinesla konkrétní výsledky v podobě dvou variant připojení 
našeho bytového domu ke střešní FVE a k vnější síti. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant pracoval usilovně, provedl i dvoje měření průběhu denního odběru. Prokázal vysokou schopnost samostatné 
práce. Nicméně spolupráce s ním mě poněkud vysilovala díky řadě nutných korekcí předkládaných textů. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je standardní. Diplomant využíval informační zdroje a podklady získané z praxe, ale některé zdroje 
nejsou pro vlastní práci až tak relevantní (např. výhody a nevýhody stejnosměrného proudu oproti střídavému čerpané 
z literatury působí někdy poněkud zmatečně str. 28 - 34 a základní schémata trochu „obrázkově“). Zřejmě by bylo potřeba 
více propracovat DC variantu z technického hlediska. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomant má trochu problémy se stylistikou a některé věty by bylo vhodné více učesat z hlediska češtiny. Rozsah práce je 
až zbytečně velký, zde by méně znamenalo více. Některé tabulky, grafy i výpočty jsou nadbytečné a nenesou příliš 
informace navíc a jiné spíše mohou čtenáře trochu mást (např. tab. 16 str. 59). 

 

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. 
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Diplomant jasně odlišil svou práci od převzatých informací a převzaté texty řádně ocitoval. Při získávání 
informací byl aktivní, ale asi by si měl více ověřovat informace ode mě. 

 

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. 
Práce je přínosná z hlediska výsledků. Bylo by však třeba ještě více prozkoumat technické záležitosti týkající se pohonu 
výtahů KONE a možnosti využití jejich měničů pro účely stejnosměrné varianty.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Výsledkem diplomové práce je, že za předpokladů uvedených v práci by byla DC varianta efektivnější než klasický 
střídavý rozvod. Vzhledem však k málo prozkoumaným a experimentálně neověřeným závěrům půjdeme 
v bytovém domě zatím pro jistotu standardní AC cestou, protože rozdíl v efektivnosti asi nevyrovná riziko 
nevyzkoušeného postupu.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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