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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Světelná odrazivost barevných hliněných omítek Jméno autora: Bc. Štěpán Kutiš Typ práce: diplomová Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) Katedra/ústav: Katedra technologie staveb Oponent práce: Dipl.- Ing. Martin Smítal Pracoviště oponenta práce: PROLICHT CZECH s.r.o.  II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zestudování odborné problematiky je velmi časově náročné, také osvojení si měřících přístrojů vyžaduje značnou píli. 
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  
Dle mého názoru student splnil všechny body zadání.  
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolená metoda a použité měřící přístroje jsou v pořádku  
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Student musel projit značné množství literatury a technických norem problematiku pochopil a dobře použil  
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její celkovou srozumitelnost 
Práce je zcela srozumitelná a jazyková úroveň odpovídá diplomantovi technické univerzity  
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi. 
Student zvolil nejlepší dostupnou možnou literaturu která nejlépe popisuje problematiku měření jasu a oboru osvětlení jako takového. Použité normy jsou platné dle kterých se v praxi postupuje 
 Další komentáře a hodnocení 
   
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
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Dle mého názoru si student vybral nelehké mezioborové téma. Problematiku nastudoval v plném rozsahu a získané znalosti správně aplikoval. Toto téma, je obecně nyní ve stavebnictví velmi probírané, speciálně u komerčně využitelných budov s trvalými pracovními místy. Hodnocení Osvětlení, Jasu , UGR atd  , je téma stále více se objevující, které velmi ovlivňuje pracovní prostředí a výkon člověka. Tato diplomová práce ve svém rozsahu danou problematiku z části vystihuje a popisuje. Z mého pohledu by bylo zajímavé v ní dále pokračovat v doktorském studiu. 
Otázky: 

1) Znáte ještě i jiné programy než RELUX znáte, proč jste si vybral právě ten a jaké jsou mezi nimi rozdíly 2) Jaký vliv mají jednotlivé povrchy na činitel podání barev? 3) Kalibrace lumextru/jasoměru - kde a jak často je potřeba dělat kalibraci 4)  
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
     Datum: 8.2.2018     Podpis: Martin Smítal 
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