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1. Splnění požadavků zadání.
Práce splňuje zadání, nicméně úroveň řešení je na velmi nízké úrovni.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Po formální stránce je práce silně podprůměrná. Autor se dopustil celé řady nepřesností při použití
jednotného stylu (velká a malá písmena, indexy). Jednotky v textu mají také nejednotný charakter a
jsou opět špatně použity indexy. Ve vztazích dokonce nejsou jednotky uvedené vůbec. Ač autor
jednoznačně používá vysoké množství převzatých textů, tak první a téměř jediný odkaz na literaturu
jsem objevil na straně 21. V teoretické části autor na stranách 17 - 20 rozebírá světelné zdroje, které v
práci nejsou vůbec použity a nemají s ní přímou vazbu, zatímco o svítidlech, s kterými autor v
praktické části pracuje, je pouze velmi povrchní informace s rozsahem  jedné strany.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky, které autor v práci použil jsou převzaty z měření, kterého se přímo zúčastnil. Neprovedl
ale žádná další doplnění, vyhodnocení respektive komentář k naměřeným datům.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce má dominantně kompilační charakter a ani v praktické části autor neuplatnil vlastní přínos.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů je odpovídající, nicméně jeho ověření v textu lze provést pouze pomocí
kontroly na plagiátorství, protože v textu nejsou uvedeny na tuto literaturu odkazy.

6. Otázky k obhajobě.
Popište vztah 2.1. na straně 23 a rozeberte jeho aplikaci ve výpočetním bodě, do kterého přispívají 2
svítidla.

Na základě čeho usuzujete, že vysokotlaké sodíkové výbojky jsou výhodnější než LED?
7. Souhrnné hodnocení.

Z provedení a výsledků práce vyplývá, že jí autor věnoval pouze minimální množství času.
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