
 

  
 
 
Aktuální seznam témat PREdistribuce, a.s. pro samostatné úkoly, bakalářské a diplomové práce: 
 
V případě zájmu o konkrétní téma se pro další informace obracejte emailem na adresu 
vasicek@fel.cvut.cz nebo po dohodě osobně. Vedoucí práce bude určen dodatečně. 
 
Pozn. Pro ekonomickou specializaci jsou vhodná zejména témata č. 1, 2, 3, 8, 10, 14, 15. 
       doc. Jiří Vašíček 
 
 
1. Technicko-ekonomické posouzení rozšíření dovoleného účiníku a jejího vlivu na distribuční 

soustavu  

Práce by řešila technicko-ekonomické posouzení rozšíření rozsahu dovoleného účiníku 
do induktivní části, jako možného řešení pro kompenzaci narůstajícího kapacitního jalového 
výkonu v síti, který je generován kabelovými vedeními. Rovněž by se posuzoval vliv rozšíření 
účiníku i do kapacitní oblasti, tzn. dopady v případě uvolnění meze nulového přetoku 
kapacitního jalového výkonu do sítě od zákazníků VN. 

 
 
2. Technicko-ekonomické zhodnocení variant decentralizované a centralizované akumulace 

na hladině NN na vybrané části distribuční sítě  
 

Předmětem práce je posouzení efektivity využití akumulace případně systému vehicle2grid pro 
rozšíření provozních možností distribuční soustavy. Součástí práce je porovnání s řešením 
realizovaným konvenčním způsobem.   

 
 
3. Možnosti připojování dobíjecích stanic v městské zástavbě v síti NN  

Cílem práce je analyzovat dostupné a výhledové dobíjecí techniky a stanice pro automobily a 
případně i další dopravní prostředky (elektrokola, MHD). Na základě topologie sítě ve městě 
navrhnout připojování dobíjecích stanic v různých částech města pro různé výkony, při návrhu 
kontrolovat dodržení předpisů a požadavků na bezpečnost. 

 
 
4. Uzemnění v  distribuční soustavě, porovnání požadavků technických norem se stavem v DS 

Cílem práce je identifikovat souhrn požadavků na uzemnění v distribučních sítích VN a NN, popis 
pojmů, požadavků, rozbor vlivu uzemnění na provoz sítě, bezpečnost a praktický návrh 
uzemnění. 

 
 
5. Výpočet vlivu prostředí na kabelové sítě  
 

Vliv vnějšího prostředí snižuje nebo naopak zvyšuje ampacitu kabelových vedení. Výpočty by 
měly ukázat rozdíly v přenosové schopnosti kabelů uložených v různých prostředích či 
konfiguracích. Výstupy z této práce budou vytvořeny ve výpočetním softwaru nebo za použití 
vhodných norem. 

 
 
 
6. Indukované napětí a proudy ve stínění kabelu s rozdílnou konfigurací uložení a délkou 

systému Cross-Bonding  
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Systém cross-bonding se používá u kabelových vedení k eliminaci indukovaných napětí a proudů 
v plášti kabelu. Principem tohoto systému je transpozice po třetinách délky kabelového vedení. 
Pokud tyto úseky nejsou stejné, může dojít k nesprávné funkci tohoto systému a v plášti se 
mohou indukovat napětí a proudy. Cílem této práce je, za použití vhodného software nebo 
norem, vypočítat tyto parametry a zhodnotit jejich dopad na kabelovou síť. 

 
 
7. Chránění a monitoring transformátorů  
 

Práce by řešila chránění transformátorů od vn/nn po zvn/vvn, možnost integrace regulátorů 
do ochran, typy a rozsah monitoringů pro trafa na jednotlivých napěťových hladinách. 
Výhody/nevýhody řešení integrace chránění, regulace a monitoringu. 

 
 
8. Analýza dopadu rozvoje lokálních energetických komunit na provozovatele distribuční 

soustavy  

Vyhodnocení ekonomických dopadů rozvoje energetických komunit/lokálních distribučních 
soustav na provozovatele nadřazené distribuční soustavy v rámcích současné regulační 
metodiky. 

 
 
9. Porovnání metodik hodnocení spolehlivosti dodávky EE v ČR a v Evropě  
 

Cílem práce je provést analýzu metodik hodnocení ukazatelů nepřetržitosti dodávky EE v ČR a 
ve vybraných státech Evropy, včetně analýzy systému bonifikace/penalizace za nedodržení 
případných předepsaných hodnot ukazatelů. 

 
 
10. Analýza dopadů rozvoje rozptýlené výroby a zavádění paralelních provozů do oblasti chránění 

v rámci distribuční sítě PREdi  
 

Cílem práce je analyzovat pomocí matematického modelu budoucí rozvoj distribuční soustavy 
s dopadem do oblasti chránění sítě. Vyšší penetrace zdrojů na úrovni nn a vn může změnit 
stávající poměry v DS takovým způsobem, že bude potřeba změnit současnou koncepci chránění, 
obdobný vliv může vzejít i z jiného způsobu provozování DS – paralelní provozy. Výpočty by měly 
ukázat změnu zkratových poměrů s rozvojem sítě a jejich vliv na chránění. 

 
 
11. Koncepce měření v distribuční síti a využití dat  
 

Elektrické veličiny v distribuční síti jsou měřeny a zpracovávány pro různé účely (např. 
dispečerské měření, vyhodnocení kvality dodávek elektrické energie, měření spotřeby atd.). 
V souvislosti s novými trendy, jako je rozvoj elektromobility či instalace decentrálních zdrojů, lze 
navíc v budoucnu očekávat další nárůst požadavků na měření.  
Proveďte analýzu v současné době používaných typů měření v distribuční síti podle jejich účelu a 
požadavků kladených na přesnost, objem a rychlost přenášených dat. Proveďte rešerši 
využívaných komunikačních technologií a protokolů pro přenos měřených veličin. Navrhněte 
doporučení inovací v této oblasti a popište možnosti využití takto získaných dat včetně 
ekonomického vyhodnocení na jejich získání, přenos a archivaci. 

 
 
12. Požadavky na zařízení pro řízení a monitorování distribuční sítě elektrické energie  

Do distribuční sítě jsou stále ve větší míře instalována zařízení určená pro její řízení, monitoring a 
měření. Kromě nativní funkčnosti jsou na tato zařízení kladeny stále větší požadavky týkající se 
kybernetické bezpečnosti, vzdálené správy a diagnostiky, monitorování dostupnosti apod. 
Proveďte průzkum řešení nabízených na trhu či implementovaných v oboru distribuce elektřiny 
nebo obdobných. Proveďte rámcové porovnání nákladů a přínosů a doporučte nejvhodnější 
koncepci pro podmínky provozovatele distribuční sítě. 



 
 
 
 
 
 
13. Determinace ztrát v síti nízkého napětí  
 

Cílem práce je: Teoretický výpočet ztrát založený na pravděpodobnostním přístupu výpočtu 
nebo pomocí metody Monte Carlo. Definování dalších ztrátových prvků v síti, které nejsou 
respektovány modelem (např. pojistky, …). Dále stanovení ztrát na základě měření AMM; rozbor 
chyby měření v rámci měřícího řetězce elektroměru; detailní statistické vyhodnocení měřených 
hodnot. Porovnání odhadu ztrát z výpočtu a měření. 

 
 
14. Dopady změny charakteru spotřeby na koeficienty soudobosti  
 

V současné době dochází k postupným změnám v zastoupení jednotlivých spotřebičů 
připojovaných k distribuční soustavě a zároveň se rozšiřují možnosti řízení těchto spotřebičů. 
Dále dochází k rozvoji decentralizovaných zdrojů elektrické energie a elektromobility. Změna 
charakteru zařízení připojených k DS vytváří nové požadavky na dimenzování prvků DS.      
Cílem práce je revize stávajících hodnot koeficientů soudobosti pro jednotlivé typy spotřeby 
na základě výstupů z matematického modelu DS a modelování chování zařízení k soustavě 
připojených. 
 
 

15. Vyhodnocení kvality elektrické energie v distribuční síti  
 
Cílem práce je zmapování možností měření a vyhodnocení kvality elektrické energie v distribuční 
síti na napěťové hladině NN, která může být ovlivněna její spotřebou (např. elektromobilita, mix 
spotřebičů v domácnostech, apod.).  
 

 


