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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Optimalizace veřejného osvětlení v obcích
Jméno autora: Elena Fedorenko
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra/ústav: Katedra elektroenergetiky
Vedoucí práce: Ing. Petr Žák
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektroenergetiky

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání náročnější

Zadání diplomové práce je náročnější svým rozsahem, v rámci kterého se prováděla optimalizace veřejného osvětlení na
relativně velkém, celém území vybrané obce a v rámci řešení bylo třeba provést jak analýzu stávajícího stavu, tak návrh
nového variantního řešení veřejného osvětlení.

Splnění zadání splněno

Diplomová práce splňuje všechny body zadání.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně

Studentka pracovala samostatně, při zpracování diplomové práce byla aktivní a průběžně konzultovala postup v řešení
diplomové práce.

Odborná úroveň B - velmi dobře

Z pohledu odbornosti se v práci vyskytují některé terminologické nepřesnosti. Údaje a informace z analýzy stávajícího stavu
(údaje o intenzitě dopravy, nehodovosti, stávajícím stavu veřejného osvětlení apod.) byly dobře zpracovány a poskytly velmi
dobrý základ a oporu pro následující návrh soustavy veřejného osvětlení.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře

Jazyková úroveň práce je na nižší úrovni, v práci jsou na řadě míst gramatické chyby.

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře

V předložené diplomové práci je použita řada informačních zdrojů, na které se autorka diplomové práce správně odvolává.

Další komentáře a hodnocení

Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Na práci velmi oceňuji, že se autorce diplomové práce podařilo zvládnout poměrné náročné komplexní řešení
zadaného úkolu, čímž prokázala schopnost koncepčního uvažování a inženýrského přístupu při řešení dané
problematiky. Současně jsou velmi vystižně a stručně vyjádřeny dosažené výsledky.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře.

Datum: 6.6.2018 Podpis:
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