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1. Splnění požadavků zadání.
Práce splňuje požadavky zadání v plném rozsahu. Jedná se o úkol velmi komplikovaný a zvolený
přístup k řešení je na solidní  úrovni.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Kapitoly jsou logicky uspořádány. Teorie je rozebrána pouze v předepsané kapitole ostatní kapitoly
jsou již plně věnovány řešení problematiky.Grafická úprava práce je na solidní úrovni.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce splňuje požadavky dané zadáním. Problematika byla rozpracována velmi podrobně, způsob
zpracování byl velmi časově náročný. Některé formulace zejména v kapitole 6.2 jsou však chybné.
Vzhledem k tomu, že se jedná o kapitolu popisující předpoklady pro návrh modelů havarijního
zálohování jde o nedostatky poměrně závažné. V další části práce se student při samotném řešení
problematiky těmito chybnými předpoklady neřídil a dospěl ke korektním výsledkům. Jedná se tedy
zřejmě, pouze o nesprávnou interpretaci myšlenek.          K vysvětlení těchto formulací směřují
otázky k obhajobě.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce byla zpracována na základě podkladů distributora. Všechny podklady byly velmi dobře využity
a práci je možné použít i v praxi.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly vhodně zvoleny a využity. V textu lze rozlišit převzaté prvky a vlastní
interpretaci řešení úkolu.

6. Otázky k obhajobě.
1.Vysvětlete pojem ostrovní provoz.
2.Vysvětlete jak jste ve výpočtech uplatnil tvrzení: Při výpadku uzlu předpokládáme, že žádné
významné zdroje elektrické energie nezůstanou v ostrovním provozu. Ovšem menší výrobny
elektrické energie tento výpadek postihne, to znamená, že přestanou dodávat elektrickou energii do
sítě a musíme s touto sníženou dodávkou počítat.
3. Které uzlové oblasti jsou v diplomové práci uvažovány ?
4.Bylo by možné splnit zadání práce v případě, že by platilo tvrzení: Pokud se bude jednat o dodávky
ze sousedních oblastí, budou tyto dodávky hrazeny z distribuční sítě společnosti EON?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje zadání. Je zpracována na solidní  úrovni. Získané podklady byly vhodně zpracovány a
výsledky vhodným způsobem interpretovány. Chybné formulace zejména v kapitole 6.2 by však v
případě jejich uplatnění vedli k nesprávným výsledkům. Pokud student bude schopen upřesnit tato
tvrzení přiklonil bych se k hodnocení obhajoby známkou výborně.
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