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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání práce a lze je bezprostředně využít v konstrukcích světelné
techniky automobilů. Přínosem práce je komplexnost zpracování problematiky nastavování světel
automobilů, které je velmi důležité zejména u vysoce výkonových bi-xenonových výbojek či bi-LED
diod. Navržená doporučení mají pro konstruktéry světelné techniky značný význam.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce je aktuální s návazností na praxi. Diplomová práce se zabývá
nastavováním světlometu, vznikem hystereze a testováním světlometů na hysterezi. Zadavatel je
firma Hella AUTOTECHNIK NOVA. Diplomant vytvořil vzorový systém nastavení světlometu, na
kterém hodnotil možné přispěvatele na hysterezi, a navrhl doporučení na minimalizaci hystereze v
systému. Navržený vzorový systém nastavení pak použil na konkrétním projektu, u kterého byla
překračována dovolená hystereze. Práce odpovídá náročností a rozsahem diplomové práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant byl velmi aktivní, konzultací jak ve firmě, tak ve škole, využíval v dostatečné míře a
prokazoval samostatný a zodpovědný přístup k řešení práce.

4. Formální náležitosti práce
Práce je velmi rozsáhlá, přehledná, správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Na
úrovni je také grafická úprava práce s mnoha výstižnými obrázky. Text je bez gramatických chyb.
Výkresová dokumentace zahrnuje 2 listy A0 sestavy s kusovníkem "Světlomet", podsestavu s
kusovníkem "Nastavovací skupina vertikálního nastavení" a dílenský výkres "Kloubová spojka" a je
zpracována formálně správně podle současných norem.

5. Dotazy na studenta
Jaká je spolehlivost a životnost světlometů s automatickou regulací sklonu?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil zadání práce a prokázal odborné
znalosti a schopnost samostatné konstrukční práce.
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