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1. Splnění požadavků zadání.
Vypracovaná práce odpovídá svým rozsahem i obsahem zadání. V práci lze najít určité nepřesnosti,
resp. nedostatky, které ale vyplývají z náročnosti zadání, které by mohlo být i zadáním pro
diplomovou práci.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce má logickou strukturu a kapitoly na sebe navazují. Poměr mezi teoretickou a praktickou částí je
vyvážený. Autor provedl kvalitní rozbor normativních požadavků na omezení oslnění a v praktické
části uvedl naměřené příklady vysokých jasů svítidel v kritických směrech pohledu u nesprávně
navržených svítidel.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky práce odpovídají požadavkům zadání. Autor v práci použil velmi užitečný příklad změny
vyzařovacích charakteristik a změn jasů v různých vyzařovacích úhlech pro konkrétní LED
osazovanou různými typy "stínítek". Práci bych vytkl některé formální nedostatky jako je zarovnání
některých odstavců a některé faktické nepřesnosti, které plynou z šířky řešené problematiky. Jedná se
například o uvedení nekorektního měrného světelného výkonu bílých LED nebo neodpovídajícího
jasu bílých výkonových LED.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky. Nicméně přehledně popisuje chování LED světelných zdrojů s
různými optickými systémy zabezpečujícími změnu vyzařovacích charakteristika a omezení jasů. Dle
aplikovaného řešení měření lze eliminovat nasazování některých LED svítidel do osvětlovacích
soustav, které by dle projektanta neoslňovaly, nicméně při praktickém nasazení ano.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr literatury odpovídá požadavkům. Autorovi bych doporučil, aby se příště koncentroval více na
technickou literaturu a méně na webové stránky.

6. Otázky k obhajobě.
Proč se většinou u světelných zdrojů neudává svítivost?
Jaká je účinnost (obecně) vícenásobného odrazu?
Vysvětlete prosím obrázek 18. Dle mého názoru musí být plocha pod křivkou svítivosti zdroje větší
než u zdroje osazeného reflektorem.

7. Souhrnné hodnocení.
Práci lze zhodnotit jako nadprůměrnou a i přes výše uvedené nedostatky ji po vysvětlení výše
uvedených dotazů lze hodnotit jako výbornou.
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