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Dodávka elektrické energie odpovídajících parametrů kvality je významná z několika 
hledisek. Z technického pohledu vede zhoršená kvalita elektrické energie ke zvyšování ztrát 
v síti, ke snížení účinnosti či k chybné funkci elektrických spotřebičů a v některých případech 
také k nežádoucím stavům v síti či elektrické instalaci. Z ekonomického hlediska je pak 
s ohledem na platnou legislativu často spotřebitel oprávněn požadovat po provozovateli 
distribuční sítě kompenzace za nedodávku elektrické energie či za dodávku elektrické energie 
neodpovídající kvality. Téma disertační práce je tedy vysoce aktuální. 

Předložená disertační práce je zaměřena na analýzu kvality elektrické energie ve dvou 
vybraných lokalitách v Moravskoslezském a Plzeňském kraji provozovaných společností 
ČEZ Distribuce, a.s. 

Práce je rozdělena do 4 kapitol. Nejprve je v rámci úvodu a cíle práce představeno téma a 
je definován předpokládaný postup řešení. Vlastní řešení tématu je obsaženo v kapitole 3, kde 
se autor nejprve zabývá příslušnou legislativou, dále je pak shrnuta teorie kvality elektrické 
energie, podána souhrnná informace o měření kvality elektrické energie obecně a 
vyspecifikovány oblasti a lokality, kde bylo provozovatelem DS provedeno dlouhodobé 
měření. V kapitole 3.4 je provedena podrobná analýza naměřených dat a jsou zde uvedena 
doporučení pro případ překročení mezních hodnot parametrů kvality. Kapitola 3.5 se pak 
zabývá nedefinovanými a nepřesně definovanými parametry v normě ČSN EN 50160 ed. 3. 

V závěru práce je provedeno shrnutí a je zde definován přínos autora. 
Postup řešení definovaného problému považuji za správný.  
 
Za vlastní přínos autora považuji podrobně provedenou analýzu naměřených dat a návrh 

doporučení pro doplnění prozatím nedefinovaných parametrů v normě ČSN EN 50160 ed.3 
pro hladinu vvn. 

 
K práci mám následující formální připomínky: 
- práce obsahuje malé množství překlepů a gramatických chyb a typografické chyby, 
- str. 34, obr. 1 – průběh proudu nekoresponduje s průběhem napájecího napětí a průběhem 

závislosti B=f(H), 
- kap. 3.2.7 – chybí rozbor výpočtu a výpočet fáze jednotlivých harmonických složek. 
  
K práci mám následující komentáře a dotazy:  
1. Návrh doporučených mezí pro vvn pro doplnění ČSN EN 50160 ed.3 je velmi stručný; 

Na základě čeho byl navržen limit pro celkový činitel harmonického zkreslení ve 
výši 4%? 

2. Kapitola 3.5.2 se výrazně opírá o publikaci uvedenou v seznamu literatury pod odkazem 
č. [9]. Na konci je pak uvedeno doporučení pro výběr metody výpočtu 
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dvoulimitních veličin pro hodnocení odchylky napájecího napětí. Z textu není 
zřejmé, zda vyhodnocení uvedené na str. 85-87 a doporučení uvedená na str. 88 
jsou převzaty z citované publikace nebo zda byly provedeny autorem disertační 
práce. Současně lze předpokládat, že nějaká elektrotechnická aplikace analýzy 
dvoulimitních veličin byla v zahraničí publikována a bylo by vhodné tuto aplikaci 
porovnat s výsledky uvedenými v citované publikaci. Zabýval se autor rešerší 
v dostupných databázích (např. IEEE Xplore) na toto téma? 

 
Cíle práce jsou uvedeny na začátku práce a přes uvedené výhrady lze konstatovat,  

že práce splnila zadaný cíl a obsahuje původní části s přínosem pro praxi. Disertační 
práce je zpracována na dobré jazykové úrovni s dobrou grafickou úpravou. 

Jádro disertační práce bylo publikováno ve sbornících 5 mezinárodních vědeckých 
konferencí (v době zpracování posudku 1 evidována na WoS) a ve sbornících 2 národních 
konferencí a v jednom článku v časopise s impakt faktorem. Autor disertační práce je však 
prvním autorem pouze u jedné z uvedených 8 publikací. Celkově považuji publikační činnost 
autora za průměrnou. 

Předložená disertační práce dokládá autorovy teoretické znalosti a schopnost aktivně 
využívat vědecké metody práce pro konkrétní řešení aktuální technické problematiky. 

Z uvedených autorových publikací a na základě předložené disertační práce lze 
konstatovat, že jde o pracovníka s vědeckou erudicí.  

 Závěrem lze také konstatovat, že disertační práce splňuje požadavky kladené na doktorské 
disertační práce a proto ji v souladu s §48 zákona č.111/1998 Sb. d o p o r u č u j i  předložit 
k obhajobě před komisí pro doktorské disertační práce. 

 
 
 

 
 
V Brně dne 28.5.2015 
          podpis oponenta 


