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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost práce lze posoudit ve dvou rovinách. Zpracování teoretické části je podprůměrné s velkým
množsvým chyb a malou přehledností. Praktická část přináší hodnocení naměřených osvětlovacích
soustav a vlastní modelové výpočty, které jsou na odpovídající úrovni. Výsledky práce budou použity
pro navrhování osvětlovacích soustav hlídacího osvětlení bezobslužných elektrických stanic ČEPS.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student konzultoval práci pravidelně a byl dostatečně připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla konzultována a odevzdána v dostatečném předstihu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky práce lze spatřovat ve vyhodnocení výsledků měření realizované osvětlovací soustavy a ve
vytvoření modelových výpočtů optimalizujících požadavky na kamerové osvětlenosti u dané
osvětlovací soustavy.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce má aplikační charakter a využívá dostupných požadavků z oblasti kamerového snímání v
aplikaci osvětlovacích soustav primárně určených pro osvětlování komunikací.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Prameny odpovídají zadání práce. Student nevyužil veškeré možnosti což se projevilo například v
použití staré normy pro osvětlení komunikací. Naštěstí došlo pouze ke změnám označení a nikoliv ke
změnám požadavků na osvětlovací soustavy.

7. Souhrnné hodnocení.
Je nutné upozornit na fakt, že práce je značně nevyvážená. Teoretická část je z hlediska technické
přehlednosti a použitých informací hodně slabá. V praktické části student zpracovával reálná data,
kterým přikládal výrazně vyšší prioritu. Celkově tato disbalance práci škodí.

8. Otázky k obhajobě.
Popište rozdíl mezi slunečním a viditelným zářením (str. 2) a převeďte zářivý tok generovaný
sluncem na tok světelný.

Svítí IR diody nebo ne (str. 8)?

Počítal jste pro ověření normálovou osvětlenost přímo na kameře?
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Ostrava, 16.05.2018 doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.


