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1. Splnění požadavků zadání.
Práce odpovídá jednotlivým bodům zadáním. Z pohledu posledního bodu zadání práce přesahuje
požadavky množstvím realizovaných kombinací umístění čidel osvětlení a vyhodnocením velkého
počtu jejich variant.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce má logickou strukturu. Jednotlivé kapitoly na sebe navzájem navazují. Poměr teoretické a
praktické části je vyvážený. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v přílohách a pouze důležité výstupy
autor přehledně uvedl ve vlastním vypracování a vyhodnocení práce.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky modelování ukazují na špatnou funkci čidel osvětleností umístěných na stropech místností
při kombinaci denního a umělého osvětlení. Autor provedl celou škálu výpočtů, které by měly sloužit
jako podklad pro implementaci výpočetního cyklu pro optimalizaci umístění čidla osvětlenosti, které
bude regulovat osvětlovací soustavu na konstantní hladinu osvětlenosti.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce ve své praktické části přináší nové poznatky chování čidel osvětlenosti v osvětlovacích
soustavách regulovaných na "konstantní hladinu osvětlenosti". Tyto výsledky lze aplikovat při
optimalizaci volby čidla z pohledu jeho přijímací charakteristiky a z pohledu jeho umístění na stropě
regulované místnosti.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr literatury odpovídá požadavkům řešeného tématu. Převzaté pasáže jsou v textu řádně odlišeny.

6. Otázky k obhajobě.
Popište rozdíl mezi svítidlem a světelným zdrojem a to i z pohledu funkce výpočetního software.
Rozbor na str. 28 je nejasný.

Vysvětlete obrázek 42 z pohledu rozdílu přijímacího úhlu 180 stupňů a cosinové přijímací
charakteristiky.

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově má práce vysokou technickou úroveň a její výsledky budou dále využity i pro publikace na
světelně-technických konferencích.
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