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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená práce splňuje zadání ve všech jeho bodech.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
K jazykové ani formální úpravě nemám připomínky. 1.kapitola je zbytečně rozsáhlá, navíc shrnuje
pouze všeobecně známé skutečnosti a s praktickou části práce souvisí jen nepřímo. Některé
informace zde uváděné již nejsou pravda (rozhraní RS 232 již několik let není standardem PC,
koaxiál v případě Ethernetu). Obsah vlastní práce tvoří kapitolu 4. Je zde rozbor 5 měřicích míst -
stručný popis + tabulka s výsledky (1 místo = jedna stránka). Tabulky doplňují grafy, které jsou
součástí příloh. Tyto grafy jsou však jen grafickým vyjádřením obsahu tabulek, nic nového
nepřinášejí. Rozsah, členění a provázanost jednotlivých kapitol šlo zvolit lépe.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Vlastní obsah práce tvoří vyhodnocení kvality dodávky elektrické energie z naměřených hodnot z 5
míst na 3 napěťových hladinách. Postrádám provázanost kapitol 2, 3, 4.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Kapitoly 1-3 jsou kompilačního charakteru. Práce nové poznatky nepřináší. Vlastní výsledky lze
použít pro posouzení kvality dodávky dle příslušných norem.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
K výběru literatury nemám připomínky, lze odlišit části převzaté. Student vhodně použil další zdroje.

6. Otázky k obhajobě.
1) Jak se liší možnosti vyhodnocení naměřených dat programem BK-Report a Excelem? (str.41)
2) V popisu analyzátoru Fluke 1760 Topas (str.36) uvádíte možnost časové synchronizace pomocí
GPS. Je tato možnost i analyzátorů fy Elcom?. Při jakých měřeních je tato synchronizace nutná?
3) V popisu všech analyzátorů uvádíte přesnost přímo měřených veličin (U, I) Mohl byste uvést, s
jakou chybou jsou „naměřené“ hodnoty harmonických? (viz. kap.1.3, 3.2.2-3.2.4)
4) Z práce se nedá poznat, jak jste vlastně naměřené hodnoty v Excelu zpracovával. Můžete to
specifikovat (šablonou, makry)?

7. Souhrnné hodnocení.
Postrádám podrobnější zhodnocení poznatků jak v části teoretické, tak při vlastní analýze dat.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 16.05.2012 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.


