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1. Zadání závěrečné práce.
Rozsahem zadání práce odpovídá nárokům na bakalářskou práci, její řešení je ale  poměrně náročné,
protože tato problematika se neřeší příliš často. Téma s elektroenergetikou úzce souvisí, ale v rámci
studia se o něm studenti nedovídají.
Téma vycházelo z připravovaného projektu ve spolupráci s praxí, v průběhu řešení ovšem došlo k
zastavení projektu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Samostatnost, aktivita i rozsah kontaktu s vedoucím se dá ohodnotit jako střední.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena s předstihem dostatečným pro odevzdání. Její obsah byl konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Dosažené výsledky jsou prakticky použitelné. Jejich využitelnost je však limitována zejména
rozsahem vstupních podkladů, které objektivně, kvůli zastavení projektu nebyly k dispozici v ideálně
požadované šíři.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce vychází z poznatků popsaných v literatuře a normách, nové poznatky nepřináší. Výsledky by
bylo možno využít v praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce čerpá z velkého množství pramenů, více než je u bakalářské práce běžné. Převzaté části jsou v
textu označeny. Vesměs jde o prameny kvalitní, včetně cizojazyčných.
Jejich využité a kvalitní zapracování do kontextu práce je bohužel někdy slabší.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce se zabývá problémem, který je v praxi řešen a je aktuální. V praxi je jeho řešení dobře
zvládnuté. Nicméně jeho řešením se zabývá pouze úzká skupinka specialistů a student se s touto
problematikou setkal poprvé. Z tohoto pohledu bylo řešení poměrně náročné. Na půdě VŠB nebylo
na co navazovat (alespoň není známo že by zde byl tento problém někdy řešen).
Student v rámci možností problém vyřešil.
Co se týká jazykové úrovně práce a s tím související bezproblémové srozumitelnosti, měl jsem k ní v
průběhu řešení a stále mám určité výhrady. Nicméně, práce je psána ve Slovenštině, což není můj
mateřský jazyk, takže nejsem povolán toto posuzovat.

8. Otázky k obhajobě.
K výpočtu nebezpečných vlivů na potrubí se používají hodnoty jednofázového zkratového proudu.
Proč jednofázového a ne trojfázového?
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