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1. Splnění požadavků zadání.
Zadanému tématu bakalářské práce odpovídá v podstatě rozsah hodný projektové dokumentaci
rekonstrukce vn/nn rozvodny. Autor si vzhledem k velkému rozsahu projektu vybral část, popisující
více nebo méně jednotlivé přístroje VN/NN rozvodny jejich funkci, princip činnosti a způsob
dimenzování.

Práce tedy vzhledem k náročnosti, odpovídá požadavkům zadání.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Práce je zaměřena spíše na teoretický popis jednotlivých přístrojů příslušné VN/NN rozvodny. Díky
tomu nezbylo moc místa na praktickou část.

Text je všeobecně napsán odborně s vhodným členěním textu a s logickou skladbou
jednotlivých kapitol. Občas se v textu vyskytují drobné gramatické chyby.

Projektová dokumentace je převzana z podkladů ABB a odpovídá kvalitě této vzorové
dokumentace.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
V první části popisuje autor  jednotlivé hlavní přístroje VN/NN rozvodny, jejich činnost a princip
projektování. Popis je detailní a propojen s teoretickým výkladem principů jednotlivých výkonových
přístrojů rozvodny.

Druhá část seznamuje s výpočtem zkratových proudů a kompenzace pro danou rozvodnu.
Jelikož se jedná, hlavně v případě VN, o složitou záležitost, popisuje autor tuto část projektu jen v
teoretické rovině s praktickým shrnutím v závěru.

Třetí část se zaměřuje na výběr dodavatele přívodního pole VN. Následuje detailní
porovnání jednotlivých dodavatelů VN vypínačů. Na základě předchozích zkušeností je vybrán
výkonový vypínač ABB VD4 s ochrannou Ref 542plus v kompletní dodávce v rozvaděči ABB
UNIGEAR. Stejně jako i zbytek rozvodny.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce z větší části popisuje prvky VN rozvodny. Jednotlivé části této práce se mohou použít v
technické zprávě projektu této VN rozvodny nebo i v budoucích projektech podobných rozvoden.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Autor logicky čerpal z větší částí z odborných podkladů výrobců jednotlivých přístrojů VN rozvodny.
Teoretickou část pak z odborné literatury. Projektovou dokumentaci pak dle podkladů dodavatele
VN/NN rozvodny.

6. Otázky k obhajobě.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce dobře popisuje určení a činnost jednotlivých přístrojů VN rozvodny. Možná se měla práce více
zaměřit na praktické záležitosti projekce VN/NN rozvodny, jež by autor v budoucnu a v praktickém
životě zhodnotil lépe.
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