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 Diplomová práce byla zadána ve spolupráci s firmou Kern, s.r.o. a je zaměřena na 

problematiku energetických poměrů v provozu drátovny a návrhem regulace odebíraného 

výkonu celého závodu s ohledem na překračování ¼ hodinových maxim. V práci jsou 

popsány technologie a zařízení pro tváření, které jsou na drátovně firmy Kern, s.r.o. a která 

jsou zároveň i odběrnými místy elektrické energie, jejíž regulace je předmětem zájmu 

předložené diplomové práce. V úvodu praktické části práce jsou popsány možnosti měření 

energií, na které navazuje návrh řešení řízení energetického okruhu drátovny a tvorba modelu 

energetického okruhu v prostředí MATLAB.  

Z práce je patrné, že diplomant porozuměl zadání diplomové práce. Při jejím 

zpracování diplomant často odbíhá od praktického řešení k teoretickým aspektům 

problematiky, což snižuje čitelnost, ale nesnižuje kvalitu předloženého návrhu řešení. Další 

formální výtku mám ke kvalitě grafů v kapitole 6 a obrázkům 3.10 (rovněž příloha 3) a 4.10, 

jejichž popis je malý až skoro nečitelný. Dále formát použité literatury je nejednotný a není 

užit doporučený formát katedrou. I s přihlédnutím k výše uvedeným výtkám lze konstatovat, 

že rozsah každé z kapitol práce je přiměřený jejich obsahu a forma zpracování odpovídá 

požadavkům na diplomovou práci. Kladně lze ocenit praktické řešení v provozních 

podmínkách, spolupráci s provozními pracovníky i pracovníky katedry, samostatnost při 

řešení a dosažené výsledky.  

Dotazy k obhajobě na diplomanta: 

 V kapitole 5.3 na straně 50 jsou stručně charakterizovány algoritmy regulace. V rámci 

obhajoby charakterizujte o jaký druh regulace odebíraného výkonu celého závodu 

s ohledem na překračování ¼ hodinových maxim.  se jedná a srovnejte výhody a nevýhody 

uvedených algoritmů a uveďte zda-li existují další regulační algoritmy a jaký algoritmus 

byl užit na drátovně firmy Kern, s.r.o. a proč.  

 

Celkové hodnocení diplomové práce: 

 Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání diplomové práce ve všech bodech a 

předložil úplnou diplomovou práci. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce při řešení 

zadání práce a potvrdil své schopnosti a znalosti při řešení teoreticky i prakticky 

orientovaných problémů. Z těchto důvodů předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě a doporučuji ji hodnotit klasifikačním stupněm   

„velmi dobře“. 
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