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1. Splnění požadavků zadání.
V práci jsou řešeny všechny požadované body zadání. Nad rámec zadání provedl autor kontrolu
vypínacích časů jednotlivých větví rozvodů, čímž potvrdil dodržení předpokládaných maximálních
hodnot použitých při výpočtech v části dimenzování.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Struktura vypracovaných kapitol je dobrá. Teoretický úvod je svým rozsahem i obsahem dostačující.
V praktické části jsou všechny potřebné výpočty a návrhy správně seřazeny do přehledných kapitol.
V práci se vyskytují některé nepodstatné formální chyby (v obsahu chybí hlavička kapitoly 5, na
straně 22 jsou překlepy slov vyplivající a sejzmická).  Nesetříděný a tedy i nepřehledný je seznam
symbolů a zkratek. I když podklady pro výkresovou dokumentaci pochází z různých zdrojů, mohly
mít výkresy předložené v práci jednotné označení a formální provedení.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V 2. až 5. kapitole jsou velmi dobře zpracovány teoretické podklady návrhu. Výsledky výpočtů v
kapitole 6 jsou správné interpretovány a použity při vlastním návrhu jednotlivých prvků.
V této kapitole bych pouze přivítal přehledné zpracování všech vstupních dat, případně tabulkové
zpracování přípravných výpočtů, jejichž výsledky jsou dosazeny jako vstupní hodnoty vlastních
výpočtových vzorců.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce se zabývá návrhem silových elektroinstalačních rozvodů. Tato oblast se ve velké míře řídí
platnými elektrotechnickými předpisy.  Práce je tedy především ukázkou uplatnění teoretických
informací a znalostí v praxi. Zajímavým přínosem této práce je ověření a návrh rozvodů s použitím
komponentů GESIS firmy WIELAND. Tento systém byl primárně vyvinut pro modulární
elektroinstalaci především kancelářských budov. Jeho použití pro připojování strojů v montážní lince
přináší obdobný efekt jako v budovách a to úsporu času i materiálu jak při prvotní realizaci, tak také
při dalších změnách prostorového uspořádání nebo konfigurace linky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Projekt elektroinstalace představuje několik úkolů, které jsou řešeny z odlišných hledisek.  To
zvyšuje nároky na výběr studijních pramenů a literatury.  Tuto část autor zvládl velice dobře. K
výběru použité literatury nemám žádné připomínky.

6. Otázky k obhajobě.
Zhodnoťte praktický vliv parametrů jednotlivých prvků řetězce (distribuční síť, transformátor,
přívodní vedení) na výsledné zkratové poměry v místě připojení montážní linky.

7. Souhrnné hodnocení.
Autor práce zpracoval veškerá vstupní data, provedl patřičné výpočty a navrhl správně prvky
elektroinstalace linky. Výsledek návrhu je v plném rozsahu použitelný pro praktickou realizaci.
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