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1. Zadání závěrečné práce.
Práce je zpracována na vysoké profesionální úrovni. Veškeré body zadání jsou splněny. Práce tvoří
podklad pro realizaci nového veřejného osvětlení v obci Metylovice.

2. Aktivita studenta během řešení.
Během řešení pracoval student samostatně. Svůj systematický přístup zhodnotil zejména v praktické
části práce, ve které musel vytvořit nejdříve pasport VO, zatřídění komunikací obce, následně
navrhnout a vypočítat variantní světelnětechnické návrhy a až v konečné fázi provést finanční
rozvahu. Během řešení byl student aktivní a konzultoval své problémy nejen s vedoucím práce a
týmem, který se na VŠB osvětlením zabývá, ale i s odborníky z praxe a samosprávou obce
Metylovice.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla odevzdána v termínu. Konečná verze DP byla konzultována se stejnou intenzitou jako její
jednotlivé, kroky, které jsou popsány výše.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce působí jako kompaktní celek, na základě kterého může obec Metylovice provést obnovu VO.
Práce může sloužit i jako velmi kvalitní podklad pro žádosti o granty na podporu obnovy VO v
Metylovicích.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce má zejména kompilační charakter, nicméně vhodným propojením elektrotechnických,
světelnětechnických a ekonomických informací vytváří praktický podklad pro obnovu VO v obci
Metylovice. Částečné výstupy z práce už byly obcí využity. Jedná se zejména o pasportizaci VO a
žádost o podporu obnovy VO v obci Metylovice na MPO v rámci programu EFEKT.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní podklady jsou vhodně zvoleny. Jedná se o kombinaci tuzemské literatury, norem,
internetových odkazů a katalogových listů, které přímo souuvisý s řešenými problémy. Odkazy na
literaturu jsou v práci uvedeny přehledně a lze jednoznačně odlišit převzaté části od vlastního
autorova přínosu.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce vhodně kombinuje teoretické předpoklady s praktickými aplikacemi. Autor projevil při
zpracovaní vysokou míru aktivity a kreativity. Práce představuje ucelený materiál pro obnovu VO v
obci Metylovice. Autorovi bych vytknul pouze určité gramatické chyby v textu a to, že v literatuře je
uveden nepřesný odkaz na normu ČSN EN 13201 - 1.

8. Otázky k obhajobě.
Zdůvodněte zatřídění ulic do třídy osvětlení S7.
Je vhodné pro navržené řešení využít ještě stmívání, eventuelně dohledový systém jako celek?
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