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I. ÚVODNÍ SLOVO


Autor ve své diplomové práci předkládá úvahy a vize dalšího směřování světelné techniky. Zabývá 
se jednak elektroluminescencí a možnostmi jejího využití, dále pak principy využití a řízení těchto 
zdrojů světla. Práce se dotýká praktických aspektů využití elektroluminiscenčních materiálů, 
nicméně neřeší detailní technické parametry pro jednotlivé aplikace. Autor zde popisuje vývoj 
světelné techniky a s ní souvisící elektrotechniky a logickým postupem dochází ke svému tématu, 
které řeší - elektroluminescence a možnosti jejího využití. Co se týče druhé části - tj. responzivity, 
řízení a implementace do současného světa, autor poukazuje na různé možnosti využití těchto 
technologií s tím, že si poměrně jasně uvědomuje rizika a souvislosti s bezpečností a 
psychologickým vnímáním těchto technologií. 


II. CÍL PRÁCE A JEHO NAPLNĚNÍ


Cíl práce - zpracování  konceptu a využití technologie  v různých sférách designu, architektury, 
urbanismu a dopravy autor naplňuje úvahami o možných aplikacích elektroluminiscenčních zdrojů 
světla a jejího řízení. Některé aplikace jsou pro tuto technologii vhodnější, jiné méně, ovšem tuto 
práci je nutno chápat jako více méně vizionářské zamyšlení nad elektroluminiscencí jako takovou. 
Jsou zde uvedeny i dvě firmy, které komerčně tuto technologii používají pro tuning motorových 
vozidel a mají již i praktická využití těchto produktů. Nicméně pro řadu dalších aplikací bude nutno 
prozkoumat a posoudit vlastnosti luminiscenčních laků, jednak z hlediska mechanické odolnosti - 
to zejména v oblasti dopravních aplikací na vozovkách, dále pak z hlediska optických vlastností - 
tj. jasů např. pro použití v reklamě a také možností aplikace optických systémů pro úpravu 
světelného toku pro využití v osvětlování pracovních prostorů. 




Jednotlivé oblasti: 

DESIGN

Pro nasazení v designu jsou možnosti těchto materiálů velmi široké a pro výtvarníky budou výzvou 
k novým kreacím.


ARCHITEKTURA

Nasazení v architektuře je rovněž zajímavou a významnou oblastí, kde bude možné tyto materiály 
aplikovat na různé povrchy budov. Zde je možné tyto materiály používat jak v interiéru tak v 
exteriéru. Bylo by žádoucí zjistit interakci elektroluminiscenčních laků s dalšími technologiemi 
používanými v budovách, jejich chování na různých stavebních materiálech, jejich odolnost proti 
mechanickému poškození a povětrnostním podmínkám. Napadá mne celá řada aplikací, kde by 
bylo možné tyto materiály použít. 


URBANIZMUS

Aplikace těchto materiálů v urbanizmu je třeba volit uvážlivě s ohledem na další aspekty, jako 
oslnění v nočním prostoru, na ochranu životního prostředí před světelných smogem, vliv na floru a 
faunu, která je již dnes působením člověka těžce decimována. Vizuální smog ve velkých městech 
je již dnes neúnosný a přemíra reklam již dnes působí chaoticky a mnoho lidí irituje. Je však 
dobré, že si autor uvědomuje i tato rizika a poukazuje na ně. 


DOPRAVA

Využití v dopravě se jeví jako velmi racionální, bude ovšem nutné vyřešit mnoho dalších aspektů, 
zejména mechanickou odolnost při přejíždění laků atomobily, při zimní údržbě při solení a 
pluhování silnic, adheze pneumatik na laku s ohledem na možný smyk apod. Tato aplikace je silně 
vizionářská, zejména když si uvědomíme dnešní stav našich silnic, kdy jsme rádi, pokud v nich 
nejsou díry a výmoly. Dalším důležitým aspektem jsou optické vlastnosti materiálů s ohledem na 
oslnění řidičů. Již dnes víme, že přemíra informací - zejména na billboardech - odvádí pozornost 
řidičů a způsobuje nehody, dynamicky měnící se osvětlené billboardy jsou z tohoto ohledu 
výrazně nebezpečnější než statické papírové obrázky. Nicméně vize je to zajímavá a určitě by bylo 
vhodné toto téma dále rozpracovat. 


Mohu konstatovat, že autor práce zde nastolil zajímavé vize a z toho vyplývající spoustu dalších 
otázek, které bude nutné při aplikaci do praxe dále rozpracovat a najít odpovídající řešení pro 
dané oblasti použití.


III. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PRÁCE


Práce je zpracována s logickou posloupností od analýzy a popisu vývoje světelné techniky a její 
vazby na elektrotechniku. Autor se dostává analýzou až k tématu, které zde řeší a provádí čtenáře 
historickým vývojem s mnohými zajímavými postřehy. V kapitole "Respozivní světelný systém" 
uvádí dnes používané technologie a jejich praktické využití. Práce má logickou strukturu a autor 
zde dospěl k úvahám o možném využití i s ohledem na možné negativní důsledky, což je zvláště 
cenné, protože již v začátcích u něj nepanuje z této technologie nekritické nadšení, ale je si 
vědom i negativních vlivů a možnosti zneužití. Tuto práci lze chápat jako vizionářské úvahy o 
možném použití elektroluminiscečních technologií. Jejich aplikace do praxe bude vyžadovat další 
rozpracování problematiky pro jednotlivé možnosti využití, nicméně je zřejmé, že autor má v 
úmyslu v této oblasti pokračovat a již provedl i praktické experimenty s využitím reponzivity 
systémů. 

Obsahové zpracování hodnotím velmi vysoce a přístup k řešení práce je velmi zodpovědný.


IV. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE A ÚPRAVA


Zde předložená diplomová práce obsahuje všechny náležitosti, které se od ní očekávají a rovněž 
grafická úprava je na velmi dobré úrovni.




V. PŘIPOMÍNKY K PRÁCI


Bylo by vhodné uvést detailněji technické parametry dnes vyráběných produktů. Na straně 33 se 
uvádí výhody a nevýhody elektroluminiscenčních panelů a např. ve výhodách je uvedeno, že 
nepotřebují externí obvody, výkon se reguluje samočinně prostřednictvím vlastního odporu a v 
nevýhodách autor uvádí, že je zde nutný invertor. Faktem je, že obě komerční firmy, které produkt 
vyrábí uvádí, že invertor je nutný k vygenerování napájecího napětí v rozmezí 100-200 V o 
frekvenci v rozmezí 50-2000 Hz, optimálně kolem 400-1000 Hz. Příkon vrstvy uvádí firma Lumilor  
na svých stránkách a je to hodnota 1mA / 1 čtvereční palec. Vzhledem k parametrům napájecího 
napětí je nutné uvažovat o limitech pro použití ve vlhkých prostorech a z důvodů vyšších frekvencí 
napájecího napětí je nutné mít na paměti i EMC (elektromagnetickou kompatibilitu) výrobků. 
Parametry dodávaných invertorů (jejich výkony) pak zásadně limitují rozměry ploch, které dokáží 
napájet. (max 288 čtverečních palců)

Bylo by vhodné i ujasnit si terminologii ve světelně technických veličinách a používat ji přesně. 
Např. na straně 40 je obrázek 25, kde se v textu uvádí "Měření Lux svítivosti laku Litcoat (847 lx)". 
Je třeba si uvědomit, že lux je jednotka intenzity osvětlení (tj. světelný tok dopadající na určitou 
plochu), svítivost je veličina charakterizující světelný zdroj a uvádí se v kandelách (cd). Na obrázku 
je ruka pracovníka, jak drží sondu luxmetru na svítícím povrchu, ale takovéto měření je poměrně 
irelevantní - bylo by vhodnější měřit jas (cd/m2) povrchu jasoměrem, což je relevantní vypovídající 
hodnota o parametrech vrstvy. 

Co se týče životnosti vrstvy, autor uvádí na straně 41 mezi výhodami "dlouhá životnost". Nicméně 
firma Lumilor uvádí životnost vrstev v rozmezí 10 000 - 50 000 hodin, což není zas tak mnoho. 
Standardní zářivka T5 na elektronickém předřadníku dosahuje životnosti 25 000 provozních hodin 
a LED zdroje posledních generací mají statistickou životnost cca. 100 000 provozích hodin. Při 
praktické realizaci je proto nutné myslet na technologii obnovení vrstvy laku.

Osvětlování pracovišť elektroluminiscenčními panely bude zřejmě obtížně realizovatelné z důvodu 
nízké hustoty světelného toku a obtížně realizovatelných optických systémů, které by se daly 
aplikovat na difuzně svítící panely. V této oblasti je nutno dodržet celou řadu dalších parametrů, 
kromě intenzity osvětlení i index oslnění a stupeň barevného podání. Velmi dobré využití vidím 
naopak v konstrukci nouzového osvětlení, které má za úkol orientovat osoby v budovách v 
případě výpadku elektrického proudu, požáru či dalších kritických situací.


Hlavní možnosti aplikací elektroluminescence bude nejspíše design, architektura, signální 
osvětlení, reklama apod. Nicméně, nechci zde vynášet unáhlené soudy o této technologii. Před 20 
lety o LED zdrojích nikdo nepředpokládal, že budou využitelné pro osvětlení. A dnes ? U 
renomovaných výrobců již stěží najdete jiný zdroj než LED, měrné výkony komerčně využitelné 
přesahují 200 lm/W, po revoluci posledních let je technický vývoj LED stabilizován a komerčně 
využitelný. Takže elektroluminescence může přinést ještě mnohá překvapení a určitě si své místo 
v osvětlovací technice najde.


VI. OTÁZKY K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ


1. Jaké technické vlastnosti lakových vrstev by byly žádoucí pro širší využití ve zmíněných 
oblastech ?


	 a) mechanické

	 b) elektrotechnické

	 c) světelně technické


2. Myslíte si, že současně užívané řídící systémy (DALI, Casambi, DMX apod.) budou technicky 
využitelné pro elektroluminescenční technologii ?


3. Jaké technické limity vidíte Vy osobně u této technologie ?




VII. ZÁVĚR


Autor této práce prokázal dobrou orientaci v řešené problematice a kreativní neotřelé myšlení. 
Chápe historické souvislosti i dopady do soudobé společnosti. Hlavní přínos této práce vidím v 
novém pohledu na problematiku světelné techniky, ve vizionářském pojetí celé práce a otevření 
mnoha otázek, které - pokud budou řešeny - mohou přinést zásadní pokrok a změny v technologii 
světelné techniky. Drobné nedostatky, které uvádím v kapitole V. nemají zásadní vliv na kvalitu 
předložené diplomové práce.


VIII. KLASIFIKACE

	 	 

klasifikace	 	 	 číselná hodnota	 	 ECTS grade	 	 


VÝBORNĚ MINUS	 	 1,5	 	 	 	 B


zpracoval: 

Ing. Lubomír Mudroň

v Hradci Králové, dne 27.5.2019


