
POSUDEK DIPLOMNÍ PRÁCE
„Konceptuální rozvoj lokální distribuční soustavy Prototypa, a.s.“

Diplomní práce Bc.Matěje Vrtala má 91 stran, 26 obrázků, 19 tabulek, 15 příloh  a řeší vysoce
aktuální téma budoucího rozvoje malé lokální distribuční soustavy (LDS) firmy PROTOTYPA a.s.,
se sídlem Hudcova 553/78c,  situované v těsném sousedství  brněnského Technologického parku a
historicky  až do dnešního dne napájející 2 kabelovými vedeními 22kV chemickou fakultu VUT na
adrese Purkyňova 118. 
Zadání práce zahrnuje rešerši současného stavu LDS Prototypa, návrh projekčního řešení připojení
periferií k LDS, návrh připojení nového zdroje elektrické energie, vyčíslení přínosů navrhovaných
řešení,  včetně závěrečného zhodnocení provozu LDS.
Náročné praktické zadání navazuje na Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání a
výzkumu  a  vývoje,  uzavřené  mezi  VUT  a  PROTOTYPA  a.s.  ,  kde  mezioborový  charakter
„polygonu“ Prototypa vzal tvůrčím způsobem na vědomí vedoucí práce Ing.Lukáš Radil, PhD. a
vedl diplomanta směrem k praktickému, ekonomicky podloženému řešení.
Vznikla tak nadprůměrná diplomní práce, která svědčí o velmi dobrých inženýrských schopnostech
Matěje  Vrtala,  které  by -podle mého názoru-měly být  dále  odborně kultivovány a formovány i
náročnými úkoly praxe. V tomto smyslu si Matěj Vrtal dvéře LDS Prototypa otevřel dokořán…:).
Rešerše současného stavu je mimo jiné v práci řešena digitalizací původní dokumentace vn a nn
rozvodny, což  je okamžitě využitelný praktický přínos práce v denní praxi LDS. Návrh projekčního
řešení   dvou  výkonných  nabíjecích  stanic   pro  blízkou  čerpací  stanici  MOL Česká  republika,
umístěnou při komunikaci Hradecká, dává do budoucna šanci rozšíření dodávek na další parcely v
k.ú. Královo Pole, které zatím MOL Česká republika nevyužívá a pokrývá je náletová zeleň.
Zpracování návrhu na rozšíření LDS Prototypa o další zdroj elektrické energie umístěním solárních
panelů na střechu energobloku o ploše cca 600 m2 ,  je  rovněž velmi cenným záměrem,  který
ukazuje i  slibné ekonomické parametry a využití  k zálohování kritické infrastruktury areálu při
výpadku či havárii napájení z veřejné sítě.
Alternativní  úvahy o  budoucnosti  LDS od jejího  zrušení  až  po vymístění  rozvoden do kiosků,
umístěných na hranici areálu, dává vedení společnosti Prototypa ekonomické a technické poklady
pro reálná rozhodnutí. V neposlední řadě i samostatné diplomantovy konzultace s odborníky z ERÚ
ukazují na další směry budoucích úvah, které by měly být vedeny ve prospěch malých LDS jak v
legislativním  procesu,  tak  i  ve  formách  podpory  podnikání  v  tomto  segmentu  energetiky.
Spolupráce energetických ústavů VUT s malými LDS v těsné blízkosti by mohlo vedení školy vést
k zamyšlení, zda lze pro výchovu budoucích energetiků využívat i institut fakultních LDS po vzoru
fakultních nemocnic v lékařských oborech. V malém lze snadněji  ve výuce simulovat provozní
stavy, které nelze riskovat ve velkých rozvodnách a kriterium praxe by se tak posouvalo již do
průběhu studia a po obhájení diplomních prací by do praxe nastupovali energetici s provozními
zkušenostmi.
Práci Matěje Vrtala považuji za velmi zdařilou. Její grafická i technická úroveň je velmi dobrá a má
výbornou vypovídací schopnost, protože spojuje vyváženě technické a ekonomické pohledy, což
není u techniků příliš obvyklé.
Drobné  chyby  v  práci  přehlížím,  protože  nemají  vliv  na  celkový  velmi  příznivý  dojem.  Práci
doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby při příznivém hodnocení oponenta byla navržena mezi práce
hodnocené děkanem fakulty FEKT. 
Panu  Matěji  Vrtalovi  nabízím  částečný  úvazek  v  LDS  jako  praxi,  pokud  by  se  rozhodl  pro
pokračování ve vědecké přípravě.
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