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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá popisem mého působení ve firmě Trimr s r.o. během absolvování 

individuální odborné praxe. V úvodu popisuje odborné zaměření firmy a mé pracovní zařazení. Dále 

jsou v práci popsány projekty, na kterých jsem pracoval. Na závěr jsou uvedeny získané dovednosti, 

ale také postrádané znalosti před zahájením praxe a poté celkové zhodnocení odborné praxe. 

Klíčová slova: Odborná praxe, Trimr, projektování, AutoCAD, Sichr, Loxone, Modus Wils 



 

Abstract: 

This bachelor thesis deals with the description of my work in the company Trimr s.r.o. during 

individual professional practice. In the introduction describes technical specialization of the company 

and my official position. Furthermore, the work includes projects, on which I worked. At the end of 

this thesis, indicated acquired skills but also lacked skills before the start of practice and then is 

evaluation on this work. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

Ik´´ - počáteční rázový zkratový proud (efektivní hodnota) 

Ip  - nárazový zkratový proud (špičková hodnota) 

Io – omezený proud jistícím přístrojem (špičková hodnota) 

dU – úbytek napětí vztažený k jmenovitému napětí sítě 

nn – nízké napětí  

vn – vysoké napětí 

Zs - impedance poruchové smyčky ( ZS ). 

Zsv - impedance poruchové smyčky vypočtená z vedení a příspěvků ostatních prvků 

obvodu 

Un - jmenovité napětí sítě 
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1. Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil absolvování individuální praxe. Tato alternativa 

vypracování bakalářské práce, kterou nám nabídla Vysoká škola Báňská – Technická univerzita 

Ostrava, mě velice zaujala a vybral jsem si ji především z důvodu získání nových zkušeností a 

poznatků z jiného prostřední než akademického. Ze seznamu firem, který nám poskytla Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, mě nejvíce zaujala firma TRIMR s.r.o. Oslovil jsem jednatele této 

firmy a domluvili jsme se na spolupráci. Praxi jsem vykonával v průběhu dvou semestrů 

akademického roku 2013/2014 v rozsahu 50 směn. Cílem této práce je popsat absolvovanou praxi. 

V úvodu bakalářské práce se věnuji popisu odborného zaměření firmy. Dále práce obsahuje mé 

zařazení do firmy, výběr projektů, na kterých jsem pracoval a popis programů, se kterými jsem se 

setkal. Na závěr praxi hodnotím. 
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2. Popis odborného zaměření firmy  

Firma TRIMR byla založena 1.1.1991 za účelem poskytování služeb v oblasti elektrotechniky. Reakcí 

na vývoj požadavků na tyto služby bylo rozšiřování sortimentu. V současné době firma poskytuje 

svým zákazníkům dodávky na klíč, to znamená od projektu po vlastní realizaci, v oborech silnoproudé 

elektrotechniky, slaboproudé techniky a měření a regulace. 

2.1. Silnoproudá elektrotechnika 

Elektromontážní činnost je základní a nosnou částí veškerých aktivit společnosti. Zajišťuje komplexní 

služby od zpracování projektové dokumentace až po výchozí revizi elektrického zařízení. 

Jsou to hlavně:  

 Elektromontážní práce včetně dodávek na stavbách největšího rozsahu, a to zařízení 

staveniště, vn přípojky, trafostanice, enegocentra včetně náhradního zdroje, kabeláže, 

rozvaděčů nn, umělé osvětlení, motorické instalace, výchozí revize a projektů skutečného 

stavu. 

 Dodávky a montáže osvětlovacích soustav včetně halogenového osvětlení, zářivkových 

trubicových systémů, lištových rozvodů pro reflektory. 

 Dodávky a montáže kabelových rozvodů 

 Dodávky a montáže rozvaděčů NN. 

 Montáže, rekonstrukce a údržba elektroinstalací. 

 Revize elektrozařízení a odstraňování závad elektro, servisní opravy. 

 Světelně technické studie denního a umělého osvětlení včetně ekonomického rozboru. 

 Z pracování projektové dokumentace světelno-technologických rozvodů a trafostanic do 22 

kV. 

 Projednání způsobu zajištění dodávky elektrické energie. 

 Zpracování cenových nabídek dle předaných nebo zpracovaných projektových dokumentací 

 Měření umělého osvětlení pro kolaudační rozhodnutí nebo proměření pro potřeby hygieny. 

2.2. Slaboproudá elektrotechnika 

Společnost zajišťuje komplexní služby od zpracování projektové dokumentace, oživení technologie až 

po revizi širokého spektra zařízení. 

Jsou to zejména: 

 Dodávka a montáž elektronické zabezpečovací signalizace. 
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 Dodávka a montáž elektrické požární signalizace ZETTLER, SCHRACK, ESSER, BOSH a 

dalších. 

 Instalace kamerových systémů (CCTV) INTELEX, BOSH, SAMSUNG a dalších. 

 Instalace počítačových sítí včetně měření a vystavení protokolu. 

 Instalace systémů univerzální kabeláže pro rodinné domy. 

 Projekce a instalace systémů inteligentní elektroinstalací KNX-EIB 

2.3. Měření a regulace 

Firma nabízí komplexní řešení automatizovaného řízení budov. Pro výměníkové stanice, kotelny, 

regulační uzly, klimatizaci, vzduchotechniku a další tepelná zařízení, dodává, montuje a oživuje 

regulační systémy, které řídí danou technologii, přispívají k úsporám nákladů na provoz i k pohodlí 

uživatelů. Specializuje se především na techniku firmy SIEMENS.  

2.4. Projekční činnost 

Součástí komplexních služeb v oblasti silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a měření a regulace 

je i projekční činnost. Toto oddělení se zabývá technickou přípravou zakázek, hlavní činností je 

vypracování technických návrhů s předběžnou cenovou nabídkou, zpracování projektové dokumentace 

pro stavební povolení, podrobné položkové rozpočty, zpracování realizační projektové dokumentace, 

technický dozor v průběhu stavby. 
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3. Popis zařazení studenta 

Během absolvování odborné praxe jsem byl zařazen do týmu projektantů v oddělení silnoproudé 

elektrotechniky. Byl jsem také rovněž k dispozici pro oddělení slaboproudé elektrotechniky a oddělení 

měření a regulace. Po dobu vykonání odborné praxe jsem dostal místo v kanceláři s počítačem, na 

kterém jsem prováděl svou činnost. V průběhu praxe jsem se také seznámil s prací ve firemní 

laboratoři. 
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4. Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe 

s vyjádřením jejích časové náročnosti a zvolený postup řešení 

V průběhu odborné praxe jsem se podílel a spolupracoval na mnoha projektech v širokém rozsahu 

zaměření. Některé úkony jsem vykonal v rozmezí pár hodin, časově náročnější úkony zabraly i 

několik dnů. Z mnoha projektů bych chtěl vybrat například: 

– Superpočítačové centrum IT4Innovation 

– Obchodní centrum Kaufland (Velké Meziříčí, Nový Jičín a Zlín I. 

Vršava) 

– Hervis sport Prostějov 

– Vědeckotechnický park 4MEDi – Corporate biotech park for medical 

innovations Ostrava  

– Multifunkční budova III. A IV. vědecko-technologického parku 

Ostrava 

– Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

– Kopřivnice UnionOcel hala D 

Jednalo se převážně o pomocné projektové práce v programu AutoCAD, a to kreslení a úpravy 

rozvaděčů, doplňování výkresů o elektroinstalaci a světel a souhrnnou úpravu technické dokumentace. 

Dále jsem se zabýval celkovým kompletováním projektů pro konečné odevzdání. V průběhu praxe 

jsem se kromě toho setkal s výpočtovým programem Sichr, který porovnává vypočtené zkratové 

proudy s mezní vypínací schopností jističů a pojistek. Zde jsem se zabýval mimo jiné jištěním 

paralelních kabelů, pro které jsem navrhoval určité druhy pojistek. Také jsem se seznámil se systémem 

Loxone a programem Modus Wils pro výpočet umělého osvětlení. 
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4.1 Práce v AutoCADu 

AutoCAD je nejrozšířenější software v ČR pro 2D a 3D projektování a konstruování (CAD), vyvinutý 

firmou Autodesk. Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta sada profesních aplikací určených 

pro CAD v oblasti strojírenské konstrukce, stavební projekce a architektury, mapování a terénních 

úprav. AutoCAD poskytuje řadu API rozhraní (AutoLISP/VisualLISP, VBA, ObjectARX, .NET), a je 

tak i otevřenou platformou pro nadstavbové aplikace třetích firem. 

Výběr ukázek prací v Autocadu:  

Obr. 1 – Rozvaděč RH 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/2D
http://cs.wikipedia.org/wiki/3D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Computer_aided_design
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autodesk
http://cs.wikipedia.org/wiki/API
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=AutoLISP&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VisualLISP&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VBA&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=ObjectARX&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/.NET
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Obr. 2 – Elektroinstalace 
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Obr. 3 - Doplňování výkresu o světla (výtah z výkresu) 
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4.2 Výpočet impedance poruchové smyčky 

Příklad jištění kabelů: 

Název: Napojení motoru 1,5 kW / 400V 

Kabel Cu 4x1,5 mm 

Délky vedení, při nichž je zajištěna ochrana před dotykem neživých částí 

Maximální délka vedení, při nichž je jistícím prvkem před přetížením zajištěna ochrana před dotykem 

neživých částí dle podmínek stanovených pro sítě TN v čl. 411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 

Výpočet proveden dle ČSN IEC 1200-53: 

 

L = (0,8*U*S) / 1,5*ρ*(1+m)*Ia 

S = 1,5 průřez fázového vodiče vedení [mm
2
] 

U = 400 sdružené napětí [V] 

Ρ = 0,018 rezistivita měděných vodičů 

M = 1 poměr průřezu fázového k průměru ochranného vodiče 

Ia = 65 intenzita proudu [A], která zajišťuje funkci ochr. přístroje do doby t. 

  t = 0,4 koncové obvody do 32A včetně, sítě TN 

  t = 5s koncové obvody nad 32A a distribuční obvody, síť TN 

   (distribuční obvody = propojení mezi rozvaděči) 

L = 136,75 max. délka vedení [m] 

Výpočet impedance poruchové smyčky: 

Navržené jištění: Jistič LPN – 13B-3 

Ia(0,4s)  (Ia=5*In) 65A 

Navržená kabeláž: Cu 4x1,5 

Zs(0,4s)   3,580Ω 

Zsv 100m   2,820Ω 

I 6A 

Un -3,40% 

U 386V 

Podmínka:  Údaje převzaty z sw OEZ 

Zsv < Zs  Splněno 
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4.3 Práce v Sichru 

Práce: Cílem práce bylo vypočítání zkratových proudů u rozvaděčů pomocí programu Sichr.  

Sichr (OEZ) 

Výpočtový program Sichr řeší paprskové sítě TN-C, TN-C-S a IT ve všech obvyklých napěťových 

hladinách nn, pracuje s jistícími a spínacími prvky, proudovými chrániči a svodiči přepětí produkce 

OEZ. Databázi transformátorů a silových kabelů lze doplňovat i o vlastní položky.  

Po sestavení obvodu program vypočtené zkratové proudy porovná s mezní vypínací schopností jističů 

a pojistek, přičemž vyhodnotí i velikosti omezených proudů za omezujícími přístroji a výsledky 

využije k posouzení možnosti vzájemného kaskádování jednotlivých přístrojů. Během výpočtů se 

kontroluje i správnost ochrany proti nadproudům spínačů, proudových chráničů a přepěťových ochran.  

Velmi užitečnou funkcí programu je posouzení správného dimenzování a ochrany proti nadproudům 

silových kabelů jak z hlediska přetížení, tak na základě energií propuštěných jistícími přístroji 

v oblasti zkratových proudů. V případě použití paralelních kabelů kontroluje ochranu i jednoho 

kabelu, pokud je použit společný jistící přístroj. V případě nevyhovujícího výsledku upozorní na 

nutnost použít protipožární nástřik nebo nehořlavé přepážky. 

Výpočty: 

Program na základě použitých prvků ve schématu provádí řadu kontrol a výpočtů. Kontroly se uvádějí 

jako informační údaje černým tiskem, ale pro případy ohrožující vložené prvky (např. překročení 

dovolené teploty kabelu) nebo funkci rozvodu, jsou vypisovány varovné zprávy červeně.  

Paprsek a celkové schéma: 

Paprsek je základním stavebním kamenem schématu. Paprsky jsou pořadově číslovány zleva doprava. 

Na paprsku je přednastaveno 25 pozic.  

Paprsek má na 1. pozici napájecí bod a na 25. pozici koncový vývod. Na kteroukoli pozici, kromě 

napájecího bodu a koncového vývodu, je možno umístit vybraný prvek schématu. Do napájecího bodu 

se umísťuje transformátor nebo tzv. obecný zdroj. 

Ostatní prvky vycházejí ze sběrnice a končí vývodem. Tak je vytvářeno celkové schéma.  

Z celkového schématu se dá přejít na schéma paprsku kliknutím na šipku pod příslušným paprskem. 

Obr. 4 - Výběr 2. paprsku 
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Druhy sítě: 

Základním druhem je třífázová síť TN nebo IT obvykle napěťové hladiny. Lze volit ze šesti možností: 

Obr. 5 - Druhy sítě 

Pracoval jsem se sítí TN 230/400V. 

Síť TN je síť, ve které je jeden bod, zpravidla nulový, bezprostředně uzemněn a neživé části 

chráněných zařízení jsou vodičem spojeny s tímto bodem.  

TN-C je síť TN, ve které vodič PEN plní současně funkci středního (pracovního) a ochranného vodiče. 

TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně 

(odděleně).  

U sítě TN lze v schématu bez problému přejít ze sítě TN-C na síť TN-S.  

 Obr. 6 - Přechod TN-CTN-S 

Vkládání prvků 

Prvkem se rozumí každá samostatná část schématu. Kliknutím levého tlačítka myší na vybrané místo 

paprsku se zobrazí panel s menu. Zde jsem vkládal jednotlivé prvky. Z panelu je možné zvolit jistící 

přístroje, kabely a vodiče, sběrnice a vývody, přepěťové ochrany, přechod ze soustavy TN-C na 

soustavu TN-S, proudové chrániče, přechod ze třífázového na jednofázový rozvod. 

Obr. 7 - Panel s menu 
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Projekt jsem zahájil vložením transformátoru. („Transformátor“ je přívod určený pro lokální síť nn 

napájenou přímo z distribučního transformátoru). Musel jsem vyplnit vstupní údaje, které byly známy 

z předchozího rozvodu. Složky zkratové impedance zdroje R a X program automaticky dopočítal. Pod 

panelem Přívod se zobrazuje grafický průběh zkratového proudu pro nejnepříznivější okamžik sepnutí, 

to je při průchodu napětí jedné fáze nulou. V této fázi pak dochází k největší vrcholové hodnotě 

zkratového proudu. Napětí U2 by mělo odpovídat napětí v místě připojení projektovaného zařízení. 

Obr. 8 - Transformátor 

Následně jsem do schématu podobným způsobem vkládal kabely a vodiče, jistící prvky (pojistky a 

jističe) a proudové chrániče. Po vložení všech prvků a provedení veškerých náležitostí jsem vytvořil 

následující schéma. 
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Obr. 9 – Celkové schéma 
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Obr. 10 - Vypínací charakteristika a nastavení spouští 

Vypínací charakteristika: 

Vyjadřuje závislost vypínacího času tv (s) na předpokládaném symetrickém efektivním proudu Ip (A)  
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4.4 Práce v systému Loxone 

Firma Trimr se rovněž zabývá řešením problematiky chytrých domů. Chytrý neboli inteligentní dům je 

systém řízení, který dává možnost optimalizace a přizpůsobení bydlení. Je to reakce na zvyšování 

počtů technologií v domech a růst ceny energií. Chytrý dům si může zákazník sestavit tak, aby 

sjednotil všechny technologie ve svém domě. To je od osvětlení, přes zabezpečovací systémy, regulaci 

vytápění nebo multimédia. Technologie umožňuje jejich vzájemné propojení a následné řízení. Na 

trhu existuje řada systémů, které se zabývají těmito záležitostmi. Firma, ve které jsem vykonával 

praxi, využívá systém Loxone. 

Loxone config  

Loxone config je konfigurační software sloužící pro nastavení systému. Umožňuje nastavení 

elektroniky podle požadavků zákazníka. Program obsahuje více jak 50 předpřipravených funkčních 

bloků, které slouží pro snadnější práci. 

 V tomto softwaru jsem si zkusil vytvářet program na ovládání vjezdové brány do zahrady s různými 

bezpečnostními prvky. Dále jsem si rovněž udělal programy na ovládání osvětlení a řízení stínící 

techniky (automatické žaluzie), které jsem následně vyzkoušel pomocí Loxone Miniservru v reálné 

situaci v laboratoři. 

 

Obr. 11 - Laboratoř 
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Obr. 12 - Laboratoř (Miniserver) 

4.5. Práce v programu  Modus Wils 

Modus Wils 

Program je určený pro výpočty umělého osvětlení interiérů dle ČSN EN 12 464-1 a veřejného 

osvětlení dle ČSN EN 13201 pro svítidla vyráběná firmou MODUS. 

Program umožňuje výpočty tokovou a bodovou metodou, výpočty činitele oslnění UGR dle 

Sőrensena, výpočty mezních jasů a výpočty jasů vozovek. Hodnocení oslnění podle jasů svítidel 

(mezních jasů). Svítidla je možno rozmístit manuálně zadáním souřadnic x, y, z nebo automaticky dle 

počtu nebo roztečí svítidel. Svítidla je možno v prostoru umisťovat i pod libovolným úhlem natočení. 

Programem lze řešit i osvětlovací soustavu s překážkami. 

Grafický výstup je možno nastavit na pohledy od jednotlivých stěn, stropu a podlahy, vyplnění ploch, 

popis ploch, popis v kontrolních bodech, izolinie v bodech zrakového úkolu a plastické zobrazení 

osvětlenosti v prostoru. 

Program umožňuje využívat zobrazení ve 2D (plošné) a 3D (prostorové). 

Pro prohlížení typů a parametrů svítidel, včetně křivek svítivosti, slouží v programu databáze svítidel. 

Program umožňuje přímou oboustrannou komunikaci s programy AutoCAD. 

V programu Modus Wils jsem vytvářel návrhy umělého osvětlení interiéru. Na začátku každého 

nového projektu jsem zadal možnost vytvoření nové místnosti. Zde jsem zadával informace, jako jsou 

název, číslo místnosti a její rozměry (délka, šířka, výška). Dalším krokem byl výběr určitého druhu 

svítidla, který jsem si našel v katalogu českého výrobce svítidel Modus. 
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Obr. 13 - Vlastnosti místností (Wils)   Obr. 14 - Výběr svítidla a světelného zdroje 

Poté bylo potřeba vyhledat v normě ČSN EN 12 464-1 (Evropská norma pro osvětlení vnitřních 

prostorů) potřebné informace k určitým místnostem, která udává Ēm, URG, U0, Ra a popřípadě 

specifické požadavky. Tyto informace jsem využil v dalším průběhu práce. 

Ēm [lx] - Udržovaná osvětlenost Ēm na srovnávací rovině pro prostor, úkol nebo činnost. 

URGL (unified glare rating) – maximální mezní hodnoty oslnění podle UGR (limity indexu oslnění 

URGL podle systému jednotného hodnocení oslnění). 

Uo – minimální rovnoměrnost osvětlení U0 na srovnávací rovině pro udržované osvětlenosti. 

Ra – minimální indexy podání barev Ra 

Společné prostory uvnitř budov – Skladové prostory a chladírny 

Ref. číslo Druh prostoru, úkol nebo činnosti 
Ēm 

[lx] 

URGL 

- 

U0    

- 

Ra    

- 
Specifické požadacvky 

5.4.1 skladiště a zásobárny 100 25 0,4 60 200 lx při trvalém pobytu osob. 

5.4.2 expedice a balírny 300 25 0,6 60  

Obr. 15 - Příklad tabulky udávající norma ČSN EN 12464-1 
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Po zadání Ēm do Návrhu soustavy svítidel program sám vypočte potřebný počet světel a jejich 

rozmístění. Po vypočtení je nutné kontrolovat hodnoty Ēm, URG, U0, a Ra, zda odpovídají normě pro 

danou místnost, a když to tak není, je potřeba provést úpravy tak, aby to splňovaly. 

Obr. 16 - Návrh soustavy svítidel 

Obr. 17 - Rozmístění světel 
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5. Znalosti a dovednosti získané, uplatněné a scházející v průběhu 

odborné praxe 

5.1 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia 

uplatněné studentem v průběhu odborné praxe 

Při mém studiu na střední škole a posléze na vysoké škole jsem získal spoustu vědomostí, které jsem 

na mé odborné praxi využil. Jedná se například o program AutoCAD, který je jeden 

z nejpoužívanějších programů při projekční činnosti. S tímto programem jsem se poprvé seznámil a 

naučil ho používat na střední škole. Na vysoké škole jsem se v žádném předmětu s ním ale nesetkal, a 

proto jsem si musel pro efektivnější a rychlejší práci prohloubit znalosti samo-výukou. 

Díky odborným předmětům na vysoké škole jsem se dobře orientoval v technických dokumentacích a 

čtení technických zpráv a tyto dovednosti jsem taktéž v mé práci hojně využil. Obzvlášť jsem použil 

znalosti z předmětu Projektování v elektrotechnice, především pak kreslení výkresů a správné použití 

schematických značek pro určitá zařízení. Rovněž jsem využil svých poznatků z předmětu Poruchy a 

chránění elektrických sítí. Tyto předměty jsem bohužel studoval až v 6. semestru, v době, kdy jsem už 

větší polovinu praxe absolvoval. 

5.2 Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe 

Při řešení různých úkolů jsem použil mnoho již nabytých znalostí a poznatků, vyskytly se však 

situace, kdy bylo zapotřebí znalostí, které jsem postrádal. Především se jednalo o schopnosti, které 

člověk může získat zpravidla výhradně z praxe. 

Dále jsem neměl žádné zkušenosti s programy Sichr, Loxone config, a Modus Wils, se kterými jsem 

se v průběhu praxe setkal. Tyto jsem musel proto nastudovat. 

Jako významný nedostatek bych označil absenci možnosti získat v rámci studia osvědčení vyhlášky 

50/1978 Sb., o způsobilosti v elektrotechnice podle §5 nebo §6 na VŠB-TUO. Abych nemusel 

pracovat v laboratoři pod dohledem pověřené osoby, získal jsem toto osvědčení v mimoškolní aktivitě. 
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6. Závěr (dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a jejich 

celkové zhodnocení) 

Při absolvování individuální odborné praxe jsem byl zaměstnán ve firmě TRIMR s.r.o. jako pomocný 

projektant. V průběhu praxe jsem se seznámil a prováděl různé činnosti, které tato firma nabízí. 

Zdokonalil jsem se v práci s programem AutoCAD a osvojil jsem si znalosti a orientaci v programech 

SICHR, MODUS Wills a Loxone Config, které se používají při projekční činnosti. Během mého 

působení ve firmě jsem dostal celou řadu úkolů, jejichž obtížnost se odvíjela od mých aktuálních 

dovedností. Odborná praxe byla pro mě značným přínosem. Získal jsem zkušenosti a dovednosti při 

řešení zadaných úkolů. Nabyl jsem velké množství informací, které určitě uplatním v budoucím 

zaměstnání. Dalším velkým přínosem byl náhled do fungování reálné firmy. Pokaždé, když jsem 

potřeboval s něčím pomoci, či vyřešit nějaký problém, spolupracovníci mi vždy ochotně poradili. 

Absolvování této odborné praxe můžu hodnotit velice kladně, a proto můj dík patří Vysoké škole 

báňské – Technické univerzitě v Ostravě za umožnění vypracování bakalářské práce tímto způsobem. 
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