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Slovní hodnocení práce:

V teoretickém rozboru je dobře vysvětlena fyzikální podstata výměny tepelné energie
a podstata ustálení teploty kontaktů jističe při průchodu jmenovitým proudem i způsoby jejího měření.
Rovněž je kvalitně proveden rozbor funkce jističů s přehledem možných variant. V rozboru postrádám
teoretický popis předpokládaného použití jednofázového a třífázového zdroje a očekávaný rozdíl.
Kvalitu práce snižují formální nedostatky v uspořádání a řada gramatických chyb i překlepů, které se
žel objevují i v citovaných částech.

V praktické části byla provedena řada časově náročných měření se získáním velice užitečných
dat s vysokou statistickou hodnotou a celkem jednoznačným závěrem. Po formální stránce měl být
určitě lepší grafický výstup. V závěru je dobře zhodnocen rozdíl jednotlivých zapojení s ohledem na
naměřená data. Chybí jen porovnání teoretického předpokladu s právě získanými informacemi.

Konkrétní nedostatky:

V abstraktu je použit pojem „warming test“ – všude v odborné literatuře se tato zkouška nazývá
„temperature-rise test“ Tím je žel snížena možnost vyhledávání této práce.

Chybí teoretické porovnání jednofázového a třífázového zdroje.

Rotoaktivní kontaktní systém nenáleží do kapitoly 3.1, ale do kapitoly MCCB.

Obrázek 3-3 již neodpovídá platné normě – literatura [10] již není aktuální

V kapitole 3.2.2 by určitě neměl být název jističe „BL“ - Kapitola 3.2.2.1 TMTU pod něj určitě nepatří

V kapitole 4 je uveden odkaz na normu ČSN EN 62271-1. Tento dokument není v seznamu použité
literatury a navíc se na daný přístroj nevztahuje. Zřejmě by měla být uvedena norma ČSN EN 60947-1

V závěru i hodnocení se mluví o oteplovacích křivkách a v tabulkách jsou hodnoty oteplení, ale
v grafech jsou hodnoty naměřené teploty. Určitě by byly vhodnější průběhy oteplení! A pokud to jsou
teploty, chybí tam průběh referenční teploty.



Bodové hodnocení práce:

Plnění požadavků a cílů zadání 0-50 bodů 35
Postup a rozsah řešení, adekvátnost
použitých metod

0-20 bodů 19

Logické uspořádání práce a formální
náležitosti

0-10bodů 6

Grafická, stylistická úprava a pravopis 0-10 bodů 4
Práce s literaturou včetně citací 0-10 bodů 7

Celkové hodnocení *: 0-100 bodů* 71
 Pozn.: *) Suma předchozích řádků

Otázky oponenta:

1) Proč je důležité dodržet stanovenou hodnotu oteplení svorek?

2) V závěru uvádíte, že pro zapojení č.1 je charakteristické nerovnoměrné zahřátí kontaktů.
Čím si to vysvětlujete (fyzikální důvod)?

Závěr:

Student porozuměl požadavkům na provedení zkoušky oteplení a provedl rozsáhlé statistické
měření podle požadovaných norem. Uvedené tabulky naměřených hodnot včetně nejistot jsou velice
přínosné. V závěru student srozumitelně shrnul rozdíly v zapojení i jednoznačný popis výsledků. Při
přehlédnutí formálních nedostatků by si tak rozsáhlé měření zasloužilo kvalitnější grafický výstup
naměřených hodnot.
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