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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu 25 řešených úloh z oblasti střídavý proud určených pro 
elektronickou sbírku. 
Autorka v první části charakterizuje elektronickou sbírku úloh a její členění. V další části stručně 
popisuje zpracované příklady včetně zdrojů, z kterých byly náměty čerpány. 
Jedním z cílů práce bylo také provést pojmovou analýzu tématického celku střídavý proud ve 
výuce na SŠ a VŠ, tomuto cíli se věnuje samostatná kapitola. Autorka také přiřadila zpracované 
příklady z diplomové (i předcházející bakalářské) práce k jednotlivým pojmům. 
V příloze je ukázka pěti úloh, všech 25 úloh je na přiloženém CD nebo na webové adrese sbírky. 
Samotná diplomová práce je tištěným rozsahem zdánlivě poměrně krátká (31 stran textu + 5 úloh 
v příloze), její stěžejní část však spočívá v 25 úlohách zveřejněných na internetové stránce. Úlohy 
jsou psány výstižně a srozumitelně, kvalitní obrázky velmi dobře doplňují zadání i řešení. 
Následující připomínky se týkají spíše drobných chyb a možných úprav, jejich počet a povaha 
nijak nesnižují můj dojem z práce. 
 
Úloha 234:  
Žlutá barva ve fázorových diagramech je špatně viditelná, doporučuji ji změnit. 
Ve třetím fázorovém diagramu v řešení si neodpovídají délky čar odpovídající proudu Ic. 
Ve vyjádření kapacitance z Ohmova zákona je přehozený proud a napětí. 
 
Úloha 496: 
Není jasný rozdíl mezi φ a φ´ v řešení, část e).  
 
Úloha 519: 
Nápověda – zdánlivý výkon: „Jednotkou zdánlivého výkonu je…“ (špatně uvedeno „jalového“)  
V číselném řešení je činný výkon zaokrouhlen na 1000 W, ale do výpočtu energie dosazen jako 
1035 W. Doporučuji sjednotit na hodnotě 1035 W. 
 
Úloha 530: 
V zadání je uvedena indukčnost cívky 400 µF. 
V řešen diferenciální rovnice je u diskriminantu uvedena jednotka 1/s2. Podle mého názoru je 
v tomto případě zcela neintuitivní, proto bych ji zde raději neuváděla nebo podrobněji 
okomentovala.  
 
Úloha 606: 
Větu začínající „Celkovou admitanci Y získáme z fázorového diagramu…“ doporučuji 
přeformulovat nebo rozdělit na více částí. 
V části „Porovnání výsledků…“ je výraz „kosínus“, v řešení se píše o „cosinové větě“. Tuto 
terminologii by bylo vhodné sjednotit. 
 
Úloha 622: 
Doporučovala bych zvážit podrobnější rozbor, proč diagram pro admitance v obvodu vypadá tak, 
jak je znázorněno na obrázku v řešení. 
 
Úloha 722: 
Značka ve schématu v zadání se používá pro transformátor se dvěma vinutími, ne pro zdroj napětí. 
V nápovědě je uvedeno, že cívka má v porovnání s rezistorem zanedbatelný odpor. Z čeho to 
plyne? 
 



Úloha 772: 
V řešení chybí v diskriminantu kvadratické rovnice člen „C2“, chyba se táhne i zbylou částí řešení. 
 
Úloha 782: 
Doporučovala bych přidat podrobnější rozbor fázových a sdružených napětí a rozdílu mezi nimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
� doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
� výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
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