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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce dodržuje zadání, splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Dle mého názoru
je práce na dobrém průměru v rámci absolventských prací oboru.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Předkládaná práce byla řešena v rámci spolupráce diplomanta se společností Varroc Lighting
Systems, s.r.o., která je významným světovým výrobcem osvětlovacích systémů automobilů. Z
tohoto důvodu je práce zaměřena na využití komerčních a firemních softwarů pro výpočet a
optimalizaci vlivu krycích skel na příkladech konkrétních čelních světlometů.

Diplomová práce se skládá ze tří částí. V první části (Kapitoly 2, 3, 4) jsou popsána problematika
čelních světlometů, základy fotometrie a popis komerčních a firemních softwarů využívaných dále.
Tato část je zpracována pečlivě a přehledně. Poskytuje čtenáři ucelený úvod do problematiky. Dával
bych přednost lépe popsaným definicím fotometrických veličin.

Druhá část (Kapitola 5) se zabývá teoretickým popisem průchodu světla a optikou krycího skla. V
této části diplomant odvodil vztahy pro lom světla po průchodu krycím sklem aproximovaným
lokálními rovinnými rozhraními, porovnal výpočty pomocí analytických vztahů s výstupem softwaru
CATIA a provedl užitečnou diskuzi limitních případů. Na druhé straně však nevyužil možností, které
téma nabízelo – tedy zobecnění na zakřivené povrchy, pochopení ve kterých případech se negativní
vliv krycího skla projevuje nejvíce a navržení způsobů optimalizace, které přímo plynou z teorie.

Třetí část práce (Kapitola 6) se zabývá využitím softwarů pro výpočet vlivu a optimalizaci krycího
skla. Velmi pozitivně hodnotím, že diplomant kombinoval několik softwarových produktů, naučil se
pracovat se softwarem, zadávat úlohu a využívat pokročilých funkcí. Výsledky uvedené v diplomové
práci prokazují, že zvládl optimalizaci krycího skla, což výrazně zlepšilo optické zobrazení
navrhovaných světlometu.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autor využívá řady knižních a internetových studijních pramenů, které korektně cituje.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální stránce je práce na dobré úrovni, je psána dobrou angličtinou, což je podle mých
informací komunikační jazyk ve společnosti Varroc. Práce je doplněna řadou názorných obrázků,
schémat, výsledků modelů a optimalizací.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Diplomová práce může být využita jako úvodní průvodce do problematiky ve společnosti Varroc
Lighting Systems, s.r.o. Předkládaná prakticky zaměřená práce může rovněž otevřít profesní kariéru
diplomanta.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Diplomant se naučil pracovat s komerčními a firemními softwary využívanými pro návrh
automobilových osvětlovacích systémů, prokázal schopnost systematické práce
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