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Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Celkový po čet bod ů: 98.

Slovní hodnocení : 
K tomu, aby bylo možné dosáhnout požadovaných závěrů určených pro tuto diplomovou práci, musel její 
zpracovatel nejdříve nastudovat příslušné normy standardy, dále si alespoň v minimálním rozsahu osvojit práci 
s porovnávanými softwary včetně absolvování školení a před vlastním závěrem ještě i navrhnout a vyprojektovat 
konkrétní rozváděč ochran vzdušného vedení VVN. Z diplomové práce je zřejmé, že se všemi těmito požadavky se 
zpracovatel dokázal vypořádat, a to i v poměrně krátkém čase daném termínem zpracování a odevzdání 
diplomové práce. V samotném závěru práce pak byly stanoveny kritéria a jejich váha pro výsledné porovnání 
softwarů. Zde snad jediná připomínka k jinak bezchybné práci (-2b), a to že místo stupnice 1-4 mohlo být pro 
určení váhy jednotlivých kritérii v dotazníku navrženo jejich seřazení od nejdůležitějšího k tomu nejméně 
důležitému. V závěrečném hodnocení by se pak dala stanovit váha jednotlivých kritérií s větší diferenciací. 
 
Otázky k obhajob ě: 

1. Co je to DCC kód a k čemu slouží? 
2. Jaké jsou principiální rozdíly mezi využitými programy (CAD/Ruplan) z hlediska jejich fungování? 
3. Co je třeba ověřit při návrhu průřezu kabelového vedení mezi přístrojovým transformátorem proudu a 

navrženou ochranou?   
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Oponent diplomové práce
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Hodnocení diplomové práce: 
 
1. Diplomová práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 
2. Struktura, návaznost a úplnost jednotlivých částí splňuje požadavky zadání. 
3. Jiné poznatky, kritické připomínky - viz. slovní hodnocení. 
4. Diplomová práce přináší nové poznatky v kapitole 5 – Porovnanie použitých softwarov. 
5. Výběr a využití studijních pramenů odpovídalo požadavkům stanoveného tématu diplomové práce. 
6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování) bez připomínek. 
7. Praktickým využitím diplomové práce může být výsledek objektivního srovnání softwarových řešení pro 

projektování, a to na základě stanovených kritérií.  
 

 


