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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Zadání diplomové práce hodnotím jako průměrně náročné
Zadání DP se skládá ze 3 bodů. Náročnost prvního bodu Rešerše a druhého bodu Stanovení požadavků hodnotím jako lehčí. 
Náročnost třetího bodu zadání Optimalizace hodnotím jako náročnější. Celkově tedy průměrně náročné.    

Splnění zadání

Všechny 3 body zadání DP byly splněny. 

Zvolený postup řešení

Zvolený postup řešení hodnotím jako správný s jednou výhradou.
V praktické části DP měly být pro vybranou obec stanoveny 2 varianty výměny svítidel veřejného osvětlení a zhodnoceny 
jejich energetické a ekonomické důsledky. První varianta (výměna svítidel kus za kus) byla následně vyhodnocena jako 
nevyhovující (kvůli geometrii původní osvětlovací soustavy). Tato varianta tedy nemá smysl a v zásadě nešla s druhou 
variantou porovnávat. Dle mého názoru by bylo přínosnější zvolit obec s takovým veřejným osvětlení, kde by varianta 
výměny kus za kus (alespoň teoretický) smysl dávala.  A mohla být plnohodnotně porovnána s variantou druhou. 

Odborná úroveň

Odbornou úroveň práce hodnotím C – dobře. V rámci DP je značný rozdíl v odborné úrovni v teoretické a praktické části. 
Odborná úroveň první části (Rešerše) je spíše slabší. Autorka sice mnoho věcí popisuje svými slovy (což je pozitivní), zároveň 
se však dopouští mnoha nepřesností (např. popis Základních pojmů, str. 9), zavádějících sdělení  (např. odkaz na neplatnou 
normu ČSN  36 0400, str. 32), neúplných informací (např. popis Krytí svítidla, str. 26), apod. Řazení jednotlivých kapitol je 
občas trochu nelogické a názvy některých kapitol zavádějící (např. kapitola 1.4, str. 12). 
Odbornost praktické části je oproti části teoretické mnohem lepší, ačkoliv i zde jsou drobné připomínky:
- Teplota chromatičnosti osvětlení přechodu na komunikaci s Tc 3000 K je zvolena 4000 K, ačkoliv jsou v teoretické části 
citovány TKP 15 a požadavek na poměr teplot chromatičnosti 1:1,5 (str. 22).
- V kapitole 1. Parametry veřejného osvětlení je podkapitola 1.7 Udržovací činitel (správně). V příloze praktické části Výpočet 
je pak udržovací činitel stanoven 0,89 bez jakéhokoliv komentáře.
Na druhou stranu oceňuji přístup k detailnímu ekonomickému vyhodnocení především druhé varianty. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Gramatická úroveň textu je špatná, stylistická ještě horší. 
Gramatickou a stylistickou stránku DP hodnotím jako velmi zanedbanou. V textu je velké množství drobných gramatických 
chyb. Ze stylistické stránky lze práci vytknout nevhodný slovosled, vynechávání slov či velmi neobratné vyjadřování. Práci 
zjevně chyběla alespoň minimální jazyková korektura. Rozsah práce je optimální. 

1/2

POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE



Výběr zdrojů, korektnost citací

V práci je využito značné množství různých pramenů, na které se autorka řádně odkazuje. Tento fakt hodnotím velmi 
pozitivně. 

Další komentáře a hodnocení
Viz výše

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Do celkového hodnocení práce se nejvíce projevila odborná úroveň teoretické části a gramatická a stylistická 
úroveň (negativně) a zároveň využití relevantních dokumentů a zpracování praktické části práce (pozitivně).

Otázka č. 1:
V kapitole 2.1.3. Světelné diody (str. 24) je uvedeno několik výhod LED. Jsou nějaké nevýhody ?

Otázka č. 2:
V kapitole 3.1. Typy osvětlovacích soustav (str. 32) jsou v Tabulce 10 uvedeny jednotlivé typy osvětlovacích soustav. 
Jaká osvětlovací soustava je podle tohoto řazení v ulici Šolínova v úseku mezi ulicemi Zikova a Technická ?

Otázka č. 3:
Proč byla pro praktickou část zvolena obec Nelahozeves ?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis:
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