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1. Splnění požadavků zadání.
Bakalářská práce má teoretický charakter, její zadání lze považovat za relativně jednoduché. I přesto
práce dle mého názoru nesplňuje zadání, v práci postrádám alespoň jednoduché zpracování bodu 4.
"Nové trendy v návrhu městských sítí".

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce má relativně logickou strukturu. Z pohledu úpravy se v práci vyskytují chyby ve formátování
textu (zvětšené mezery mez řádky na stránkách 16, 31), obrázky mají nízkou kvalitu, tabulky v páté
kapitole měly být lépe naformátovány. Vztahy nejsou číslovány, u některých jsou uvedeny jednotky,
u některých ne. Do elektronické verze práce není vloženo zadání práce.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce je věnována především distribučním sítím se zaměřením na městské sítě včetně dimenzování a
jištění. V poslední kapitole je proveden zjednodušený návrh městské sítě.
Zejména v této poslední kapitole je velké množství chyb. V textu jsou chybně popsané veličiny (např.
str. 33 výkon "s", str. 34 průřez "s", str. 38 procentní impedance "X"), nesprávné znaky (str. 36 4,14V
= 1,35%), chybné jednotky (str 39. zkratový výkon S v kA), chybný vztah pro počáteční rázový
zkratový proud (str. 39) apod. Na str. 40 není zřejmé, odkud jsou převzaty ztráty v transformátorech.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce má kompilační charakter, je doplněna o ukázku návrhu městské sítě.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních materiálů je dostačující a plně odpovídá potřebám zadání. V textu jsou uvedeny
odkazy na použitou literaturu.

6. Otázky k obhajobě.
Ve výpočtu ztrát jsou uvažovány ztráty v jednom transformátoru 110/22 kV, na ilustračním schématu
(str. 42) jsou dva transformátory 110/22 KV, vysvětlete.
Jak byly stanoveny ztráty transformátorů naprázdno a nakrátko?

7. Souhrnné hodnocení.
Vzhledem k neúplnému vypracování a velkému počtu chyb doporučuji práci přepracovat.
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