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1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Diplomová práce plně odpovídá rozsahu zadání. V práci je popsán stávající a výhledový stav zadané 
distribuční sítě VN, je popsána stávající problematika připojování disperzních zdrojů a jsou navrženy 
technická opatření pro dodržení zpětných vlivů zdrojů na DS. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí 

práce, případně jejich úplnosti? 
 
Diplomantka se plně seznámila s principem a ovládání výpočetního programu E-VLIVY, který je 
využíván společností E.ON. Před samotným rozborem dané problematiky se pečlivě věnuje teoretické 
části Jednotlivé kapitoly jsou přehledně zpracovány do ucelených částí. Textové části jsou 
srozumitelné, doplněny tabulkami a přehlednými grafy. Jednotlivé výsledky jsou vždy doplněny 
hodnocením. Z uvedených výpočtů diplomantka navrhuje konkrétní technická opatření. V diplomové 
práci jsou navrženy nejen okamžitá technická opatření např. regulaci účiníku, ale i dlouhodobá nový 
kabelový VN vývod .  

 
3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 
V uvedené práci nejsou vždy správně nebo úplně popsány údaje: 

Na str. 10 chybí v textu slovo „krátkodobý“  flikr, ,  
Na str. 17 kapitola 2.7 Poslední věta by měla znít „Při připojování nových zdrojů do 30 kW se 

posuzuje připojení dle přílohy 4.PPDS [8] a zpracování studie připojitelnosti se zpravidla 
nevyžaduje. U zdrojů větších může provozovatel distribuční soustavy od žadatele vyžádat 
zpracování studie připojitelnosti“. 



Na straně 27 nepatří text  “zátěží vývodu V13“ 
Na straně 38 je chybně uvedena limitní hranice (2%) na straně nn u BP správně „3%“. 
Na straně 39 je chybně uvedena doporučená zatížitelnost lana AlFe 70/11-1 (115 A) správně dle 

prováděcího pokynu E.ON je proudové zatížení max. 75% jmenovitého proudu vodičů, 
nejvýše však 160A. 

 
4. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
 
Diplomová práce přináší komplexní pohled na nové uspořádání distribuční sítě VN s ohledem na další 
možností navýšení odběrů nebo výroben při dodržení zpětných vlivů na distribuční soustavu. 
 
5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Diplomantka využila široké spektrum literatury související s danou problematikou, dále prováděcích 
pokynů zpracovaných společností E.ON Distribuce, a.s. i manuálu k výpočetnímu programu E-Vlivy 
zpracovanou spol. EGC EneGoConsult ČB, s.r.o. 
 
6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). 
 
Po formální stránce je diplomová práce pěkně zpracovaná. Popisy, obraty a odborná tématika dle 
mého názoru srozumitelná. Orientace mezi textem a tabulkami je někdy složitější, což je způsobeno 
zvolenou indexací (V1,V2…V16 a R3-1…R3-4). 
 
7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Diplomová práce vychází z reálného požadavku na vřazení nové transformovny v TR 110/22 kV 
Boršice s tím, že navržený model sítě nakonfigurovaný v programu E-Vlivy bude možné výpočetně 
využít pro další připojování odběrů nebo disperzních zdrojů. 
 
8. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? 
 
Diplomantka při práci s výpočetním programem pracovala zcela samostatně a práci zvládla velmi 
dobře. Uvedenou diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě. 

 
 Otázky k obhajob ě: 

 
1) V uvedené práci se ve výsledcích objevilo, že napěťová změna u BP 701 kW je na hladině NN při 

stávajícím zapojení nad 3%. Je možné tento zdroj takto provozovat ? 
2) Z jakého důvodu byl pro posilovací vedení v kapitole 5.4 zvolen kabel 70 AXEKCY ?  
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