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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce působí lehčím dojmem v porovnání s úrovní inženýrského studia. Obsahuje teoretickou rešeršní část a část 
jednoduší numerické simulace.  
 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

První dva body zadání byly uspokojivě splněny. Výpočty ve třetím bodě byli splněny s výhradami. Poslední bod zadání byl 
splněn s většími výhradami, kde nebyl dostatečně popsán vztah mezi volnou izolátorů pro vedení přenosové soustavy a 
předchozími výpočty. 
 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Teoretická část podrobně popisuje jednotlivé komponenty přenosových vedení. Dále je v práci uveden teoretický popis 
výpočtu elektrostatických polí, který následují konkrétní výpočty elektrostatického pole vedení provedené v programu 
Agros2D. Na závěr jsou výsledky výpočtů ne zcela uspokojivě vyhodnoceny.  
 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Bohužel hloubka práce není příliš veliká a jako hlavní problém zde shledávám, že nebyl jasně definován vztah mezi 
prováděnými výpočty elektrostatického pole vedení a výběrem vhodných izolátorů, což měl být dle zadání očekávaný 
výsledek práce. Vyčerpávající popis všech komponent přenosového vedení příliš nesouvisí s realizovanými výpočty. Také se 
zde nacházejí špatné formulace, např. na str. 32 je psáno, že rovnice 4.1.13 popisuje magnetizaci dielektrika (místo 
polarizaci dielektrika); na str. 37 „Vykonáváme-li práci po ekvipotenciální linii, nevykoná elektrické pole žádnou práci.“ 
apod. Dále v práci není správně pochopen obsah Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím 
zářením, kde referenční limit neslouží k pevně danému limitu velikosti intenzity elektrického pole v ochranném pásmu 
vedení, jak udává autorka, ale k rychlému posouzení expozice neionizovaného záření v oblasti hlavy přímo pod vedením, 
kdy se rozhoduje o případném detailnějším posouzení této expozice pomocí modifikované intenzity elektrického pole. 
Tato posouzení se většinou provádí pro nejvyšší napětí, které se může v posuzovaném vedení vyskytnout, v tomto případě 
420 kV (autorka výpočty provedla pro jmenovité napětí vedení 400 kV). Také mi stále uniká spojení mezi posuzováním 
těchto hygienických limitů vedení a výběrem vhodných izolátorů, když v praxi nová i stará vedení tyto limity splňují se 
všemi různými použitými izolátory. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je formálně vcelku dobře členěna a jazykově je na velmi dobré úrovni. Rozsah práce je vyšší, hlavně vzhledem 
k velmi detailnímu popisu jednotlivých komponent přenosových vedení. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Studentka aktivně využila mnohé studijní materiály, které jsou řádně v práci uvedeny a citovány. Zdroje těchto materiálů 
jsou velmi pestré. Nachází se zde jak zahraniční a tuzemská odborná literatura, technické normy a webové stránky firem 
působících v energetice, tak i mnohé internetové studijní materiály z různých vysokých škol a vědecko-technických 
platforem. Toto čerpání teoretických znalostí z fakultních přednáškových prezentací nebo z online zdrojů pro popularizaci 
vědy a techniky není vhodné a mělo být v závěrečné práci nahrazeno odbornou knižní literaturou.  
 

 

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. 
(nepovinné hodnocení) 
 

 
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. 
 

Práce se zabývá problematikou výběru vhodných izolátorů pro přenosová vedení a výpočtem hygienických limitů 
vedení pro dvě stožárová uspořádání – mačka a portál. Bohužel práce nemá příliš vysokou odbornou úroveň a 
chybí zde jasné spojení mezi provedenými výpočty a výběrem vhodných izolátorů pro přenosová vedení. Z práce 
mám pocit, že byla kvapně dodělávána a nebyly stihnuty některé slíbené výsledky (např. výpočet rozložení 
intenzity elektrostatického pole pro čtyřsvazek, který je slibován na str. 53). Přes všechny zmíněné nedostatky 
práce působí jako celek s dobrým členěním obsahu a s výhradami splňuje rozsah zadání. Z tohoto důvodu práci 
doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky: 

1) V referencích zmiňujete mylně, že vydavatelem normy PNE 33 3300 ed.2 je Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Kdo ve skutečnosti vydává normy PNE, tzv. podnikové normy 
energetiky? Jaký je rozdíl mezi normami ČSN a PNE? Jaký je účel norem PNE? 

2) Na str. 15 kap. 2.1.3.1 uvádíte, že podpěrné izolátory se používají jen pro napěťové hladiny do 35 kV. Je to 
vážně pravda, nebo se podpěrné izolátory používají i u vyšších napěťových hladin? 

3) Co je to modifikovaná intenzita elektrického pole dle Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. O ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením? Liší se nějak limity (včetně referenčních) pro zaměstnance a osoby v komunálním 
prostření (ostatní osoby)? 

4) Na str. 72 tvrdíte, že horní fáze ve stožárové konfiguraci Mačka se nepodílí na velikosti celkové intenzity 
elektrického pole? Je to vážně pravda, případně proč? 

5) Bohužel v popisech simulací nezmiňujete horizontální vzdálenosti mezi vodiči v jednotlivých stožárových 
konfiguracích, což je ale pro výsledky simulací zásadní. Prosím doplňte a vysvětlete. Také prosím 
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vysvětlete rozdílný průběh intenzity elektrického pole pro stejnou stožárovou konfiguraci na grafech 
v obr. 26 a obr. 33. 

6) Výsledkem práce je dle závěru potvrzení, že je vhodné na vedeních 400 kV realizovat svazkové vodiče a 
v případě problémů s hygienickými limity je možno použít polokotevních nebo kompozitních izolátorových 
závěsů, které zvýší výšku fázových vodičů nad zemí. Není jednoduší realizovat vyšší stožárovou 
konstrukci? Případně víte, jaká je realita v praxi? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
 
 
Datum: 10.6.2021     Podpis: 
          Martin Kněnický v.r. 


