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1. Zadání závěrečné práce.
Práce využívá možností dlouhodobého měření světelně-technických a příkonových parametrů vnitřní
osvětlovací soustavy s možností řízení světelného toku na konstantní hladinu osvětlenosti
realizovaného na VŠB-TU. Autor se zaměřuje se na ověření faktické energetické náročnosti
ověřované osvětlovací soustavy vůči normativním předpokladům vycházejících z odhadovaných
parametrů. V teoretické i praktické části požadavky zadání splnil.

2. Aktivita studenta během řešení.
Autor pracoval a konzultoval své výsledky až před odevzdáním práce. Je ale nutné zdůraznit, že práce
je logicky strukturovaná a jednotlivé kapitoly na sebe systematicky navazují.

3. Aktivita při dokončování.
Na základě výše popsané aktivity při dokončování nelze konstatovat, že práce byla odevzdána v
dostatečném předstihu a podrobně prokonzultována.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce má mírně převažující teoretickou část. V praktické části autor beze zbytku využil naměřená
data a provedl podrobnou analýzu chování parametrů energetické náročnosti vnitřních osvětlovacích
soustav. Výsledky jsou přehledné a ukazují na možnosti využití řízení osvětlovacích soustav při
hledání kroků pro snížení energetické náročnosti budov.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část práce má kompilační charakter, nicméně pro náplň práce, která se zabývala rozborem
normy byla tato část nezbytná. Práce přináší nové poznatky zejména v oblasti chování energetického
indikátoru osvětlovacích soustav LENI v různých režimech  provozu osvětlovací soustavy a ve
srovnání s normativně vypočítatelnými hodnotami.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Ve studijních pramenech postrádám větší zaměření na literaturu, která se zabývá osvětlovacími
soustavami osazenými LED.

7. Souhrnné hodnocení.
Díky krátkému časovému úseku, během kterého byla práce zpracovávána nemohl autor postihnout
problematiku moderních světelných zdrojů, i když oblast vyhodnocované osvětlovací soustavy
osazené stmívatelnými zářivkami popsal a vyhodnotil tak, že výsledky budou využity i při dalším
zkoumání chování stmívatelných osvětlovacích soustav stmívaných na konstantní hladinu
osvětlenosti.

8. Otázky k obhajobě.
Je index podání barev opravdu jediným normativním parametrem vymezujícím použitelnost
světelných zdrojů (viz str. 12)?

Jsou zářivky při náběhu doopravdy rychlé (viz Tab.3.1)?

Jak se chovají LED při stmívání z hlediska jejich měrného výkonu (viz str. 32)?
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