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1. Splnění požadavků zadání.
Autor v práci řeší velmi náročné problémy, které se týkají potenciálního využití LED a
superkapacitorů v nouzovém osvětlení. Práce splňuje veškeré body zadání, nicméně šířkou záběru
tyto body překračuje. Jedná se zejména o dimenzování superkapacitorů, modelování variant použití
nouzového svítidla a vlastní návrh a konstrukce nouzového svítidla LED napájeného
superkapacitorem.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce má logickou strukturu a návaznost. Teoretická a praktická část je vyvážená. Jazyková stránka i
úprava práce odpovídá požadavkům. Práci lze vytknout několik gramatických chyb a nedostatečných
konkretizací u provedených experimentů.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Díky tomu, že autor pracoval v týmu pracovníků, kteří se zabývají vývojem nouzového svítidla jsou
jeho výsledky na velmi vysoké úrovni. Významný přínos autora vidím zejména v modelování a
následném ověření chování superkapacitoru v kombinaci s 1 W LED.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část práce kombinuje dvě odlišné oblasti (LED, superkapacitory) do zcela nového,
doposud nepoužitého a nepublikovaného celku - nouzové svítidlo osazené LED a napájené
superkapacitorem. Výsledky celého týmu by měli být využity v rámci podání užitného vzoru.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr literatury je velmi kvalitní, i když je nutné upozornit na fakt, že z internetových zdrojů
pronikly do práce určité nepřesnosti (např. str. 12 - literatura 12). Teorie je přehledně odlišena od
vlastních přínosů autora.

6. Otázky k obhajobě.
Vysvětlete tabulku 3 na straně 18.
Vysvětele cíle nexperimentů s rovnoměrností osvětlovací soustavy a světelným tokem svítidla z
kapitoly 5.3.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je svým rozsahem a hloubkou zaměření na velmi vysoké úrovni. Doporučuji nezveřejňovat, aby
bylo možné podat užitný vzor.
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