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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání práce bylo náročné, zejména z pohledu zpracování naměřených dat reálné stmívatelné
osvětlovací soustavy a z pohledu posouzení přístupu jednotlivých výpočetních programů k odhadu
potenciálu úspor osvětlovacích soustav stmívaných na konstantní hladinu osvětlenosti. Posouzení
výpočtů odhadu úspor jednotlivými programy student v práci neuvedl. Práce slouží jako podklad při
vývoji nového software pro odhad úspor v osvětlovacích soustavách stmívaných na konstantní
hladinu osvětlenosti a při jeho verifikaci.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval aktivně zejména v oblasti zpracování naměřených dat. Aktivita při průběžných
konzultacích už byla výrazně nižší.

3. Aktivita při dokončování.
Definitivní obsah práce nebyl dostatečně zkonzultován

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Díky zpracování výsledků na poslední chvíli, nejsou výsledky výpočtů a měření dostatečně
zpracovány a práce tudíž nepřináší nové výsledky. Provedené výpočty bude nutné znovu porovnat.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce má kompilační charakter. Autorovi se nepodařilo z provedených měření a výpočtů
vyextrahovat nové a přínosné poznatky, i když tato data mají významný potenciál na nové poznatky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní materiály jsou voleny v dostatečném rozsahu, i když některá literatura je již zastaralá a v
doporučené literatuře se nevyskytovala (např. literatura 5).

7. Souhrnné hodnocení.
V práci je velmi vysoký obsah jak gramatických, tak faktických chyb ukazujících na její zpracování
na poslední chvíli. O tom samém svědčí i velmi málo zpracované výsledky z měření a výpočtů.

8. Otázky k obhajobě.
Proč nebylo provedeno srovnání výpočtů denního osvětlení i na základě vzdálenosti izofoty 1,5% od
okna?
Co to je trvalý pobyt osob a nestandardně krátká doba pobytu?
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