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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Práce odpovídá zadání. Obsahuje podrobný popis historie vývoje světelných zdrojů a zabývá se
testiváním životnosti automobilových světel. Za hlavní tvůrčí část práce považuji návrh metodiky
zkoušení servomotorku Hella pro světlomet.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Hlavní pozornost věnuje student popisné práci. Podle názoru vedoucího student prokazuje své
odborné schopnosti tvořit na návrhu metodiky zkoušení životnosti servomotorku včetně řešení
přístrojového vybavení a návodu na zpracování výsledků měření.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Bakalářská práce splňuje plně všechny body zadání. Metodika zkoušení životnosti odpovídá
průmyslové praxi.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Doporučuji se věnovat při prezentaci výsledků bakalářské práce především zařízení, které student
sám vytvořil.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Za nový poznatek lze považovat návrh uspořádání experimentu pro test životnosti. Může sloužit jako
vzor pro své následníky.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
K přehledové části popisující historii a způsoby zkoušení musel student vyhledat mnoho
informačních zdrojů. Při tvorbě metodiky zkoušení musel nastudovat ovládání multifunkční karty a
seznámit se s postupem vyhodnocení souborů obsahující také výsledky neukončených zkoušek.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Text bakalářské práce je čtivý, výstižný a úhledný. Student použil mnoho obrázků dokumentujících
vývoj zdrojů světla pro automobilové světlomety. Část popisující metodiku zkoušení je také výstižná
a obsahuje všechny základní informace. K formální stránce bakalářské práce nemám připomínek.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Technik se v hromadné výrobě vždy setká s testováním mechanické nebo někdy i klimatické
odolnosti výrobků. Vytvořené zařízení může sloužit jako vhodná učební pomůcka.
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