
l. lDENTlFlKnčruíúorue

Název práce: Osvětlovadlo
Jméno autora: Kristian Rudenko
Tvn nráce: bakalářská

Fakulta/ústav: Fakulta architektury
ffi/.ist"u, úst*aerignu
Vedoucí práce: prof. ak. arch. Jan Fišer

Pr"c""Ětě 
"edoucího 

práce: Ústav designu FA ČVUT

SpInění zadání:
tmentáři případně uvedte body zadánÍ, které

nebyly zceta splněny, nebo zda je práce oproti zadóní rozšířena, Nebylo-\i zadánÍ zcela splněno, Pokuste se

posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků,

ll. HoDNocENí JEDNoTLlVÝcH KRtTÉRlí

Zadání,: náročnější
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné práce.

vložte komentář,

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné próce, např. k Úrovni teoretických výsledkŮ,

,'áao * úrovni a funkčnostitechnického nebo programového vytvořeného řešení, publikaČním výstuPŮm,

tólní zručnosti
Vložte komentář (nepovinné

Aktivita a samostatnost práce: A -
ržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení prŮběŽně

konzultova! a zda by! na konzultace dostatečně připraven, Posud'te schopnost studenta samostatné tvŮrČÍ

Odborná úroveň: A -
nalostízískanýchstudiemazodbornéliteratury,využití

podkladů a dat získaných z praxe.

vložte komentář.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce: A -

@rmátníchzápisůobsaženýchvpráci'Posud'tetypograÍickouajazykovou
strónku.

zdrojů, korektnost citací: A -

ý užívóní studijních materiálů k řešenízávěreČné práce,

Charakterizujte výběr pramenů. Posudte, zda studentvyuŽit vŠechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou

všechny převzaté prvky řádně odtišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k poruŠení citaČní etikY o zda

jsou bibliograíické citace úptné a v soulqdu s citačními zvyklostmi q normomi.

lll. cELKoVÉ HoDNocENí n ruÁvnu KLAstFlKACE



předmětem bakalóřské próce autora Kristiana Rudenko je nóvrh a vývoj nového pohledu na světelný

zdroj, tzv. zdravého svícení. Tvarově minimalisticky pojaté osvětlovadlo mó poskytnout ve své

modularitě širší uplatnění, jak ve smyslu manipuloce, tak ve variabilitě uchycení k fixnímu nosiči.

Autor se během vývoje svého osvětlovadla věnoval experimentovónív oblasti materiálové volby, tak
ve výběru optimólního světelného zdroje, Koncový výstup je perfektně technicky zdokumentován v

textové čósti bakalóřské próce.

Realizovaný objekt je pak prezentovón jako funkční prototyp, který splňuje autorŮv záměr.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - v,ýborně
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