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1. Zadání závěrečné práce.
Autor zpracoval rozsáhlou problematiku osvětlování jeřábových tras v těžkých provozech. Tato práce
řeší požadavky na osvětlení jeřábových tras z ARCELOR Mittal.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení pracoval aktivně a samostatně. V rámci řešení problematiky průběžně
konzultoval a zapracovával získané informace do své práce.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla odevzdána v termínu a její obsah byl v dostatečném předstihu konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce přináší výsledky v několika úrovních. Student provedl měření umělého osvětlení v hale
ocelárny a stanovil tak nedostatečnost současného umělého osvětlení. Student provedl zpracování
požadavků na osvětlování jeřábů z mnoha úhlů pohledu a stanovil tak podklad pro obecný výběr
těchto svítidel podle typu aplikace.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Nové poznatky lze v práci spatřit ve vyhodnocení potenciálu denního osvětlení, které doposud
využíváno není. Dalším přínosem je spojení vyhodnocení světelně-technických a mechanických
(vibrace) vlastností svítidel tak, aby se nesnižovala jejich životnost při provozu na jeřábech, které
jsou zatíženy vibracemi. Student také vyčíslil udržovací činitel současného osvětlení ocelárny, který
kromě jiného říká, že osvětovací soustava pracuje značně neefektivně.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student použil kvalitní výběr literárních pramenů. Citované části a převzaté obrázky jsou v práci
řádně a přehledně označeny.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je na vysoké úrovni jak kvalitou, tak šířkou záběru s jakou je téma práce zpracováno. Dle
závěrů může být navržena rekonstrukce osvětlení ocelárny, snížený příkon elektrické energie vlivem
doporučení pro údržbu osvětlovacích soustav umělého osvětlení, uspořena elektrické energie
využitím denního osvětlení a navrhováno a osazováno jeřábové osvětlení v rámci všech
průmyslových provozů.

8. Otázky k obhajobě.
Vysvětele jak jste vyčíslil úspory (obr 38) využitím denního osvětlení v řešeném prostoru.
Objasněte dobu provozu světelného zdroje (interval výměny) pro celkový udržovací činitel soustavy
0,55.
Rozeberte proč jste pro výpočet oslnění jeřábníka využil činitel polohy.
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