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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

mimořádně
náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Práce má široký tématický záběr a úctyhodný rozsah 136 stran, 41 obrázků, 20 grafů a 19 tabulek. Obsahuje přehledovou a
část o možných řešeních distribučních energetických sítích, o motivaci k řešení aktivních distribučních sítí a využití
energetických center EnergyHub. Navazuje pak řešení systému pro jejich modelování a příklad jeho použití pro konkrétní
případ

Plnění 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.
Práce přesahuje rámec zadání

Zvolený postup řešení

vynikající

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Na práci si cením přehledový a naučný charakter spolu s kvalifikovaným odborným řešením

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Práce je na vysoké odborné úrovni a dokazuje autorův široký odborní rozhled i schopnost abstrakce a konkrétního
technického řešení

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je psána velmi přehledně a metodicky, může být použita i jako učební text

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

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.
Práce čerpá z širokého okruhu zdrojů, jejich seznam obsahuje 75 položek
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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.
Práci hodnotím jako vzorovou jak po odborné, tak po jazykové a stylistické stránce. Doporučuji z ní "vytěžit" několik článků
pro odborné časopisy (např. Automa) - přinejmenším jeden přehledový článek a jeden článek o řešení simulace EnergyHub

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Své důvody pro kladné hodnocení diplomové práce jsem již uvedl v jednotlivých bodech. k řešiteli mám několik
otázek:
- v popisu aktivních energetických sítí uvádíte jako příklad "inteligentních terminálních stanovišť" integrované
komunitní energetické systémy, jako soubor vzájemně propojených domů a jiných objektů, navzájem
komunikujících, společně řízených a optimalizovaných. Osobně se domnívám, že takto mohou fungovat i
jednotlivé objekty, rodinné domy, bytové domy, sídla firem, farmy, školy, zdravotní a sportovní zařízení
apod. Jaký je Váš názor?
- co by měl obsahovat takový objekt, aby mohl být považován za EnergyHub?
- předpokládá se, že EnergyHub je "inteligentním terminálním zařízením" chytré energetické sítě (smart
grid) ale současně může být součástí chytrého města (smart city) nebo regionu - jaké přínosy z toho
vyplývají?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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