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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  1  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  1  
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  1  
    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  1  
    

5. Přehlednost a členění práce:  1  
    

6. Odborná úroveň práce:  2  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  1  
    

8. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  A  

slovně: Výborně  

    

 

Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

Diplomant vytvořil v souladu se zadáním metodický postup měření parametrů světelných zdrojů 

v kulovém integrátoru pro konkrétní světelně technickou laboratoř a dle tohoto postupu provedl 

několik vzorových měření vybraných světelných zdrojů. Kromě několika nepřesných odborných 

termínů (např. „spektrální zářivý tok“ místo „spektrální hustota zářivého toku“, apod.) je práce na 

vynikající úrovni a její výsledky mohou být použity jak v praxi, tak pro výuku v oblasti světelné 

techniky. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Co je příčinou výskytu několika výrazných špiček ve změřených spektrech zářivek (např. 

obrázky 7.5, 7.6, 7.7 a 7.8)? 

2. Jaký vliv má průběh spektrální hustoty zářivého toku na měrný výkon světelného zdroje? 

V jaké části spektra vyzařují světelné zdroje s nejvyšším známým měrným výkonem? 

 

Doporučení práce k obhajobě:   doporučuji 
 

Datum: 13. 1. 2015       Podpis: 



 

Poznámky: 

1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 

2) Pro celkové hodnocení (bod 8) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze 

tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě   dostatečně   nedostatečně  

A B C D E F 

 


