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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Požární zabezpečení rozvoden elektrické energie

Jméno a příjmení:

Ranáta Zajíčková

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Autorka zpracovala bakalářskou práci v souladu se zadáním. Stanovené cíle práce byly

odpovídajícím způsobem splněny.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura bakalářské práce odpovídá požadavkům stanovených v zadání práce a je vhodně

řešená. Bakalářská práce je rozdělena do úvodu a dalších 8-ti kapitol (včetně závěru).
Jednotlivé části bakalářské práce na sebe logicky navazující.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
V úvodu autorka popisuje účel elektrických stanic a cíle bakalářské práce. V další kapitole

je uvedena rešerše k bakalářské práci. V dalších kapitolách autorka provádí rozdělení
elektrických stanic, rozvoden a transformátorů. Samostatně řeší zhodnocení požárního rizika,
které vznikají při činnostech rozvoden elektrické energie. Následně je proveden rozbor
jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení. V kapitole 7. 4 je proveden návrh na zlepšení
požární bezpečnosti v rozvodnách a transformovnách. V závěru autorka provádí shrnutí všech
poznatků získaných při zpracování bakalářské' práce.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
V bakalářské práci autorka chybí odkazy na některé literární prameny. Některé normy např.

ČSN EN 61 936-1, ČSN PCEN/TR 15276-2 jsou v bakalářské práci uváděny, ale chybí odkaz
na literaturu.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Bakalářská práce provádí shrnutí stávaj ícího stavu. Za nové poznatky lze považovat návrh

na zlepšení požárního zabezpečení v rozvodnách a transformátorech, které je uvedeno
v kapitole 7.4

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Využití literárních pramenů je možno hodnotit na postačující úrovni. Většina odkazů

v bakalářské práci je na článek, který je uveden v seznamu literatury pod číslem 26.
V bakalářské práci autorka nevyužila plně všech literárních pramenů.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Jazyková úprava bakalářské práce je na kvalitní úrovni. Jsou dodržena všechna pravidla pro

formální zpracování bakalářské práce. V seznamu zkratek ovšem postrádám vysvětlení
některých zkratek, např. REI, EI, ČSN P CEN/TR, ČSN P CEN/TS. Na straně 4 je dvakrát
uvedeno ČSN 33 3220. Druhá norma má mít správné označení ČSN 33 3240. U této normy
(ČSN 33 3240) je i nepřesný název. Místo "výkonných" má být použito termínu
"výkonových". V seznamu literatury u Č. 14 chybí rok vydání normy.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Bakalářskou práci je možno využit při obecném zpracování požárního zabezpečení

rozvoden elektrické energie.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
V kapitole 5.1.1 autorka uvádí, že rozvodná zařízení vvn se provádí ve většině případů
jako venkovní rozvodny. V závěru bakalářské práce autorka navrhuje u rozvodných
zařízení a transformátorů instalaci stabilního hasicího zařízení. Nechť objasní, proč
navrhuje u rozvoden použití plynového hasicího zařízení a u transformátorů sprejového
stabilního hasicího zařízení.

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
velmi dobře
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


