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1. Odpovídá závěrečná práce zadání? 

Diplomová práce pana Jiřího Dědka odpovídá svým zpracováním a rozsahem zadání 
a splňuje očekávané výsledky. Je tedy způsobilá k obhajobě. 

 
2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a 
úplností jednotlivých částí: 

Předložená diplomová práce se věnuje problematice vlivu a následné korekci krycích 
skel u předních světlometů. Autor popisuje vliv krycích skel právě na výstup světelných 
svazků osvětlovacích funkcí. Tento vliv je zpravidla negativní a dochází ke snížení kvality 
osvětlení vozovky. Z těchto důvodů se práce zabývá jejich detailním popisem a praktickou 
ukázkou na simulacích již vyrobených krycích skel. Autor nejprve popisuje analyticky princip 
deviace paprsku, aby následně mohl využít software společnosti Varroc k analýze výsledků 
simulací a následné optimalizaci. Zároveň také věnuje část práce omezením v průběhu 
optimalizace, která vycházejí z technologických a výrobních požadavků. Výsledkem této 
studie je pak shrnutí do podoby návodu a doporučení pro budoucí optimalizace krycích skel. 

Autor věnoval začátek práce popisu základních oblastí v automobilové osvětlovací 
technice v podobě přehledu užívaných světelných zdrojů, optických systémů a fotometrii. 
Následně se pak věnuje přehledu počítačových programů užívaných ve společnosti Varroc. 
Práce je zpracována přehledně s jasnou strukturou. 
 
3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů: 
 Autor vycházel z obecných pramenů popisující osvětlovací techniku a také interní 
dokumenty společnosti Varroc, kterému mu dopomohly šířeji porozumět dané problematice. 
 
4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.): 
 Formální stránka práce je na velice dobré úrovni a úroveň technické angličtiny je také 
v souladu s terminologií užívanou v automobilovém průmyslu. Názorné obrázky a grafy 
dávají pochopit výsledky optimalizací. 
 
5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob 
využití získaných výsledků: 
 Diplomová práce nabízí ucelený přehled problematiky krycích skel světlometů 
s ohledem na vliv pro kvalitu osvětlení vozovky a také postup pro jejich optimalizaci. 
Z výsledků diplomové práce bude možné připravit v rámci interních předpisů přehledový 
návod.  
 
6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce: 
 Student se během Trainee programu a činnosti na diplomové práci naučil pracovat 
s interními sw pro simulace, jejich analýzu a 3D konstrukčním programem Catia. Dále také 
porozuměl problematice světlometů a činnosti, která souvisí s vývojem jednotlivých výrobků. 
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