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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce v podstatě odpovídá uvedenému zadání. Některé části by však

mohly být zpracovány podrobněji, např. části 6. a 7. ze zadání z části charakteristiky práce.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

Struktura práce odpovídá zadání, jednotlivé části na sebe správně a logicky navazují.
V části" 1. Druhy PBZ a požadavky na zdroje elektrické energie" chybí zřejmě nedopatřením
strana 5. V přiložené elektronické verzi je vše v pořádku.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Hodnocená diplomová práce popisuje problematiku použití náhradních zdrojů

proudu s akcentem na použití v požární ochraně a víceméně v návaznosti na požárně
bezpečnostní zařízení. Takto to bylo i naznačeno v zadání v části "Charakteristika práce".
Vůbec se ale ani nezmiňuje o požití náhradních zdrojů proudu i v oblastech činnosti
hasičských jednotek, tedy přímo u zásahů popřípadě při zálohování kritické infrastruktury
v souvislosti s rozsáhlými mimořádnými událostmi nebo o zálohování vlastních objektů HZS,
které mají svá specifika. Domnívám se, že to do použití náhradních zdrojů v požární ochraně
také patří a měla by o tom být alespoň zmínka v úvodu práce. Podrobný rozbor by však
zřejmě přesahoval rozsah zadání této práce.
V popisech některých elektrotechnických detailů jsou jisté nepřesnosti, které je však
s ohledem na odborné zaměření studenta možno tolerovat.

Podrobněji rozvedeno viz příloha.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
V hodnocené práci je celá řada obrázků (celkem 25), mnoho z nich však nemá

těsnější vazbu na text příslušné části.
Užitečnější by bylo použít více schémat, grafů či tabulek a méně obrázků konkrétních zařízení
a instalací.

Podrobněji rozvedeno viz příloha.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
V kapitole 2.3 Kategorie zdrojů podle požadavku na dobu zálohování je zajímavý

poznatek, aby EPS fungovala v rozlehlých budovách i při zásahu hasičských jednotek
k podpoře informací o šíření požáru pro velitele zásahu. Z toho také vyplývají zmíněné
specifické nároky na náhradní zdroj pro EPS.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr studijních materiálů je v podstatě dobrý, někdy je však na škodu věci použito

materiálů konkrétních řešení či záměrů.

Podrobněji rozvedeno viz příloha.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Chybí vysvětlení některých použitých zkratek - např. ZOKT, provozní režimy DG

STANDBY a PRIME jsou na str. 24 poprvé v práci zmíněny bez vysvětlení či odkazu na část,
kde budou vysvětleny. To jsou pouze drobné připomínky, jinak je práce jazykově i formálně
bez připomínek.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce může být využita pro rozšíření přehledu a orientace v problematice náhradních

zdrojů proudu ve vazbě na požárně bezpečnostní zařízení.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
1. Kdy je výhodné pro zálohování řádu stovek kW použít bateriovou UPS a kdy

rotační? 2. Jaké jsou z pohledu investora výhody a nevýhody obou řešení?

10.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

velmi dobře
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Podpis oponenta



Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.

Příloha - podrobnější popis nalezených nepřesností

1. Na chybějící straně 5 (ve vázané verzi) poslední odstavec je konstatování: "Špatný
odhad výkonu zdroje by mohl vést ke zbytečným pozdějším finančním nákladům." To je
sice pravda, ale hlavním nedostatkem špatného odhadu výkonu je špatná nebo v krajním
případě žádná funkce PBZ. Při překročení maximálního povoleného výkonu dojde
zpravidla k vybavení hlavního jističe a tím k přerušení dodávky proudu a následnému
znefunkčnění PBZ.

2. Na straně 8, druhý odstavec: "Charakteristika elektromotoru má velké nároky na odběr
proudu při startování." Termín "startování" se spíše používá u spalovacích motorů, u
elektromotorů je vžit termín "rozběh".

3. Na straně 9, použitá zkratka ZOKT - zřejmě zařízení pro odvod kouře a tepla. Není
vysvětleno v seznamu zkratek.

4. Na straně 13: "UPS bývá jako celek esteticky řešena v kapotě, ...". Výrazu "kapota" se
užívá spíše u soustrojí spalovací motor - generátor. V souvislosti s UPS se jedná spíše o
skříň či rozvaděč.

5. Na straně 18 konec druhého odstavce: "Toto je také výhoda rotační UPS, která
neobsahuje baterie, a tudíž nevytváří vyšší harmonické jako bateriová UPS" Toto tvrzení
není z odborného elektrotechnického hlediska správné. Jak bateriová, tak i rotační UPS
vytváří výstupní napětí konverzí ze stejnosměrného na střídavé pomocí střídače. Podíl
nežádoucích harmonických kmitočtů ve výstupním napětí je dán především konstrukcí
střídače a dalšími prvky, které mohou harmonické potlačit (tlumivky, filtry apod.).
Z pohledu podílu harmonických je tedy lhostejné, zda primárním zdrojem proudu je
baterie nebo kinetický modul rotační UPS.

6. Na straně 26, poslední odstavec: ,,Pokud se tedy rozhodneme zálohovat pomocí baterií
(resp. UPS, které baterie obsahují), musíme předpokládat, že budou dány podmínky pro
jejich uskladnění, zejména meze pro teplotu a vlhkost (viz Obrázek 13)." Zde se jistě
nejedná o uskladnění baterií, ale jejich provozní podmínky. Teplota má zásadní vliv,
naopak vlhkost není kritická.

7. Na straně 29, druhý odstavec: "UPS díky svojí konstrukci (viz kapitoly o UPS) poskytuje
napětí prostřednictvím baterie, takže je v principu také tvrdým zdrojem napětí. Díky svojí
sofistikovanějši konstrukci však reaguje citlivěji na poruchy v síti než baterie."
Nerozumím této formulaci a nevím, co jí chtěl autor sdělit.

8. Na straně 36, kapitola 3.1.3. Přetížení rotační UPS. Zde uvedené závěry nejsou zcela
přesné. Charakteristickým znakem rotační UPS je právě v porovnání s bateriovými
UPS mnohem vyšší přetížitelnost. Krátkodobá přetížitelnost je až 1000% (!). To u
bateriové UPS není ani teoreticky možné - zde se přetížitelnost pohybuje řádově do
50%. To že v kinetickém modulu je zdrojem energie generátor, obdobně jako u DG,
ještě nutně neznamená, že se také jedná o typicky měkký zdroj. Zde je totiž proud
z generátoru usměrněn a následně invertorem přeměněn na požadovaný výstupní
proud. Invertor je řízen elektronikou a snaží se potlačit snížení napětí. Tím se výstup
rotační UPS jeví jako relativně tvrdý zdroj. Logicky se však při přetížení výrazně
zkracuje doba zálohování výpadku, to je však trochu jiná problematika.

9. Na straně 56, druhý odstavec: "Ovšem hodnota odběru závisí na dvou faktorech. Na typu
použitých prvků (žárovek) a na jejich počtu v sériovém zapojení." Z elektrotechnického
hlediska nejsou a ani nemohou být prvky (žárovky) zapojeny v sérii. Poruchou jednoho
prvku by došlo ke ztrátě funkčnosti celé jedné větve. To by z hlediska požadavků na
nouzové osvětlení nebylo žádoucí.



ad 3) hodnocení DP:
Pokud však zůstaneme u náhradních zdrojů pro PBZ, pak by v práci měly být zmíněny
požadavky na provedení kabelových tras, rozvaděčů (funkční integrita, požární úseky) a
způsoby vypínání při požárech (central stop a total stop) - viz např. Seznam doporučené
literatury, pol. č.7. BEBČÁK, Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody.

ad 4) hodnocení DP:

Např. obrázek č.1 ukazuje, jak vypadá sestava baterií u bateriového řešení zdroje proudu,
obrázek č.18 naopak naznačuje řešení zdroje proudu pomocí kinetického modulu. Jedná se
řádově o stejné zálohované výkony a přitom z obrázků je na první pohled zřejmý rozdíl -
zásadně jiná potřebná plocha pro umístění baterek nebo kinetického modulu. Tato užitečná
informace v práci je, ale není speciálně zmíněna a tudíž čitatel si ji nemusí uvědomit.
Analogicky je tento problém patrný na více místech.

ad 6) hodnocení DP:

Viz. např. tabulka přílohy A 1. V tomto případě jsou v tabulce srovnány UPS s ohledem na
ztráty energie a kvalitu výstupní sítě, ale u konkrétních výrobků (DATAPOWER). Mohlo by
se tedy zdát, že se jedná o srovnání obecných principů, jejich výhody a nevýhody. Tento
závěr však z tabulky odvodit nelze.


