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Komentáře k diplomové práci: 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout nové osvětlovací soustavy za účelem zvýšení kvality osvětlení 
v různých obytných prostorech. Tento návrh byl proveden ve třech různých prostorech rodinného 
domu. Studentka nejprve porovnala stávající osvětlení s požadovanými normami a experimentálně 
stanovila potřebné parametry (rozměry místností a hodnoty činitele odrazu a prostupu světla) pro 
návrh nového osvětlení. Poté v programu Wdls 5.0 provedla simulace denního osvětlení a navrhla 
různé návrhy pro zlepšení kvality denního osvětlení. I když došlo ke zlepšení kvality denního 
osvětlení ve zkoumaných místnostech, denní osvětlení nebylo dostačující ve všech místech. Proto 
bylo třeba v nevyhovujících místech použít přídavná svítidla. Následně pomocí softwaru WILS 7.0 
navrhla nové varianty umělého osvětlení pro každou místnost rodinného domu. Tyto varianty byly 
porovnány nejen z hlediska kvality osvětlení, ale i z hlediska pořizovacích nákladů a celkového 
příkonu. Výsledkem práce bylo doporučení konkrétní varianty umělého osvětlení v příslušné 
místnosti. 
Cíle práce byly splněny, studentka pracovala samostatně a iniciativně. Z formálního hlediska se v 
práci vyskytují drobné jazykové nedostatky. Kromě návrhu nových osvětlovacích soustav byly navíc 
provedeny simulace denního osvětlení. Konzultace probíhaly výhradně online formou. Práci 
hodnotím známkou A-výborně a doporučuji k obhajobě. 
Práce byla rovněž podrobena analýze na nepůvodnost s vyhodnocením, že nejde o plagiát (nejvyšší 
míra podobnosti 7%). 
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