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1. Splnění požadavků zadání. 

Predkladaná práca z hľadiska náročnosti odpovedá zadaniu bakalárskej práce. Body zadania semestrálnej 

práce boli naplnené. 

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Nadväznosť kapitol možno považovať za logickú, avšak v práci chýba hlbší rozbor problematiky WDM-PON 

sietí. Nadväznosť a rozsahy jednotlivých častí, považujem za primerané. Prezentácia vlastného riešenia je 

však realizovaná v obmedzenej miere, z vyššie uvedeného dôvodu (nie je možné porovnanie). Z hľadiska 

úpravy práce existuje viacero problematických miest, najmä však: nižšia kvalita obrázkov, ktoré sú raz 

uvádzané v českom raz v anglickom jazyku, schémy (simulácií) uvedené v práci sú pomerne zložito čitateľné 

(prekrývajúce čiary prepojení komplikujú orientáciu). 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Úlohou autora predkladanej práce bolo popísať WDM-PON resp. FTTx a následne vytvoriť model hybridnej 

siete, kde bude WDM-PON v koexistencii s vybraným variantom FTTx. Autor si vybral kombináciu 32 

kanálového DWDM systému (so 100 GHz delením kanálov) a EPON. Bohužiaľ v práci nie je uvedené prečo 

práve túto kombináciu. Aj keď práca obsahuje kapitoly zaoberajúce sa separátnymi časťami systémov PON a 

WDM, v práci mi chýba hlbšia analýza existujúcich dizajnov WDM-PON sietí s konkrétnejšími riešeniami.  

 

Aj keď sa v práci nachádza pomerne viac nepresností a nejasných vyjadrení, uvádzam tieto vybrané 

pripomienky: 

Str. 2 Optické vlákno je prenosové médium, nie kanál. 

Str. 2 Pomerne nízka kvalita obrázkov, navyše často sú použité obrázky uvádzané v AJ. 

Str. 2  Odporúčanie ITU-T G.651.1 uvádza 550 m pre 1 Gb/s prenos. 

Str. 2 Nepresné vyjadrovanie, odporúčam používať pojem „zmena profilu indexu lomu“. 

Str. 3 Uvádzané merné tlmenie 0,03 dB.km-1 je pravdepodobne preklep. 

Str. 3 Rozptylové straty sú trochu skromne opísané. Rayleighov rozptyl je dominantným 

rozptylovým procesom, nepriamoúmerným λ4. 

Str. 3 Medza mikro a makroohybových strát je diskutabilná. Bolo by vhodné uviesť zdroj 

informácie. 

Str. 4 Nie je pravda, že CD je prítomná len v SM opt. vláknach. 

Str. 4 V akom zmysle sa mení kmitočet optického žiarenia? 

Str. 5 Profil indexu lomu jadra a plášťa je nezmysel. 

Str. 5 Zanedbávať profilovú disperziu veľmi nemôžeme, pretože väčšina vlákien so zmenenou 

disperznou charakteristikou (napr. DFF) vďačí za tieto vlastnosti práve profilovej disperzii. 

Str. 5 CD v prípade opt. vlákien odstrániť nemôžeme. Môžeme však navrhnúť trasu tak aby 

kumulatívna disperzia (ps/nm) bola takmer nulová. 



Str. 5 Píšete: „Vidová disperze je vícecestný jev, nezávislý na vlastnostech přenášeného optického 

signálu.“ Jednou z vlastností optického signálu je aj vlnová dĺžka, na ktorej je prenášaný. Je 

skutočne pravda, že je vidová disperzia od vlastností opt. signálu nezávislá? 

Str. 6 Pojem „měděné dráty“ by bolo vhodnejšie nahradiť za metalické vodiče (vedenie, médium). 

Str. 7 OLT v zozname skratiek uvádzate ako „Optický linkový terminál“. 

Str. 7 Šírka pásma býva obvykle určovaná v Hz nie B/s („Optická vlákna používána v sítích FTTx 

využívají šířku pásma až několik desítek Terabitů/s…“) 

Str. 8 Obrázok 2.3 z hľadiska terminálov (ONU, ONT a NT) neodpovedá obrázku 2.2. 

Str. 11-13 Pri opisovaných topológiách sú uvedené viac menej ich výhody. Chýba však hlbší opis 

nevýhod. 

Str. 13 Schéma kruhovej topológie (obr. 3.5) je nezmysel. 

Str. 19 Aký je rozdiel medzi WWDM a CWDM? 

Str. 21 Pojem „laserová pumpa“ je nevhodný. Je to čerpací laser. 

Str. 26 Čo je to blok „C pásmo a L pásmo“? 

Od str. 26 Autor priamo neuvádza v texte použité bitové rýchlosti v rámci simulácie EPON a WDM-PON, 

o týchto parametroch sa čitateľ dozvie až zo záveru. 

Str. 34-35 Sú uvádzané bitové chybovosti (BER ≈ 10-300) relevantné, resp. akú má táto tabuľka (5.2, 5.3, 

5.4) výpovednú hodnotu? 

Od str. 37 Autor uvádza útlmovú bilanciu resp. útlm v dBm namiesto dB. 

Od str. 37 Uvádzané bilančné tabuľky sú problematicky interpretovateľné. Bolo by vhodné ich porovnať 

z pohľadu použitého štandardu (teda urobiť komparáciu) pre získanie komplexnejšieho 

obrazu o problematike. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Práca mala potenciál byť vhodným príspevkom do oblasti formujúcich sa WDM-PON sietí. Bohužiaľ 

interpretačné možnosti, ako prameňa nových poznatkov, sú značne obmedzené. Dôvodom je 

pravdepodobne laxnejší prístup k spracovaniu textovej časti práce. Výsledky simulácií mohli byť prínosnejšie 

ak by autor vykonal aj určitý druh komparácie. Oceňujem však to, že práca nie je len kompilátom, ale 

pristupuje k téme aktívne, v zmysle simulácií. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Autor uvádza v zozname použitej literatúry celkovo 13 zdrojov. Musím však konštatovať, že v práci sú zdroje 

citované sporadicky. V prípade prevzatých obrázkov a tabuliek vôbec. Napriek tomu, že autor operuje s 

pojmami odporúčaní ITU-T (resp. normami IEEE) ani jedno neuvádza ako zdroj. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

1. Na str. 5 píšete: „Vidová disperze je vícecestný jev, nezávislý na vlastnostech přenášeného 

optického signálu.“ Jednou z vlastností optického signálu je aj vlnová dĺžka, na ktorej je prenášaný. 

Je skutočne pravda, že je vidová disperzia od vlastností opt. signálu nezávislá? 

2. Vysvetlite fungovanie topológie z obr. 3.5. 

3. Akú výpovednú hodnotu majú tabuľky 5.2 až 5.4? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Napriek vytýkaným nedostatkom oceňujem, že autor vytvoril fungujúci model koexistujúcej siete (EPON a 

WDM-PON). Aj keď v obmedzenej miere sa pokúsil interpretovať získané údaje. Túto obmedzenú schopnosť 



pripisujem tomu, že autor v danej oblasti nemá ešte dostatok skúseností. Problematickejší je však laxnejší 

prístup k vypracovaniu textovej časti, ktorá mohla byť na vyššej úrovni. Prácu odporúčam k obhajobe. 
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