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První bod diplomové práce: „Proveďte rešerši současného stavu Li-Fi (jedná se o systém přenosu informací za
pomocí světla)“ je splněn na 100 %, a nemám k tomuto žádných výhrad.

Druhý bod diplomové práce: „Zmapujte, jakými směry se posouvá výzkum, a co jsou cíle tohoto výzkumu“ je
splněn na 100 %, a nemám k tomuto žádných výhrad.

Ve třetím bodu diplomové práce: „Zhodnoťte vhodnost uplatnění toho systému“ student měl více zauvažovat
nad uplatněním svítidel a myslím si, že by mohly být vyjmenovány i prostory, kde a z jakého důvodu se LiFi zde
nemůže uplatnit, tedy tento vylučující posudek mi zde chybí tedy hodnotím 60 %.

Ve čtvrtém bodu diplomové práce: „Bude-li to možné, navrhněte svítidlo s tímto systémem.“ student měl
navrhnout, jak by mohlo svítidlo s LiFi vypadat. Student zvolil praktickou část, ale návrh, jak toto svítidlo může
vypadat, tak zde postrádám. Tedy splnění vidím pouze na 20 %.

Celkově považuji práci splněnou ze 70 %.

Diplomová práce po formální stránce je ucelená a jednotlivé části na sebe navazují. Práce se poměrně často
zabývá principem využití této technologie, ale méně hodnotí překážky této technologie. Příkladem jsou
vyjmenované hodnoty intenzity osvětlení a v porovnání s předepsanými hodnotami dle plané normy ČSN EN
12464 hodnoty jsou vyžadovány nižší.

V práci se objevuje pojem žárovka, kdy na počátku bylo uvedené, že je využitelná díky polovodičovým zdrojům
LED. Tento pojem se v práci vůbec objevit neměl.

V diplomové práci jsou použity grafy bez popisu os, což v tomto oficiálním dokumentu považuji za chybu.

Zkonstruovaný vzorek ze čtvrté části diplomové práce není dostatečně popsán a není zde uvedeno schéma
svítidla. U jednotlivých zkoušených principů mi schází nějaké hlubší zamyšlení nad dopadem pokusů do praxe.
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Uvedl jste poměrně velké množství příkladů využití této technologie, dovedete si představit využití v běžné
kanceláři administrativní budovy? Může se se v tomto případě uspořit investiční náklady, pokud nebudeme
instalovat siť wi-fi? Pokud ano, pak kde jsou úpory a pokud né, tak proč nebudou úspory?

Téma diplomové práce považuji za velmi aktuální, neboť se takto integrují nové funkce do svítidel. Integrace
dalších funkcí jistě zasáhne i obor osvětlování a toto je jedním z příkladů, jak se tento obor může dále vyvíjet.


