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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Efektivnost změny způsobu napájení bytového domu elektřinou 
Jméno autora: Bc. Michal Beránek 
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 hladinu vn 22 kV a pořídit vlastní distribuční 
transformaci.. 

 

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 k vn síti.. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - 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 prokázal až příliš vysokou schopnost samostatné práce, má tendenci plnit úkoly až na poslední chvíli. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce se zlepšila, diplomant dobře využíval informační zdroje a podklady získané z praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce se oproti minulé obhajobě výrazně zlepšila z hlediska formálních chyb. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Diplomant odlišil svou práci od převzatých informací a převzaté texty ocitoval. Při získávání relevantních 
informací byl aktivní.  

 

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. 
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Práce je zajímavá a přínosná z hlediska výsledků. Nicméně 2. varianta – hybridní, tzn. standardní napájení z VN sítě jedním 
transformátorem se zálohou z NN se mi zdá poněkud nerealistická. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Výsledkem diplomové práce je, že za určitých předpokladů (rezervovaný výkon 200 kW) by byl přechod na 
napájení z hladiny VN ekonomicky zajímavý. S touto informací je možno dále pracovat při jednání s PRE Distribucí 
až budeme realizovat rekonstrukci elektroinstalace v našem bytovém domě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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