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1. Splnění požadavků zadání. 

Predložená diplomová práca zodpovedá zadaniu, v častiach venovaných optickým zosilňovačom (kap.1), 

prvkom systémov WDM (kap.2) a testovaniu polovodičových zosilňovačov (kap.6) ho prekračuje. Náročnosť 

riešenia predloženej diplomovej práce zodpovedá úrovni inžinierskeho stupňa štúdia.  

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Štruktúra práce je vyvážená, jednotlivé časti práce na seba logicky nadväzujú. Niektoré kapitoly sú však 

z pohľadu riešenia zadania diplomovej práce nadbytočné, preto je rozsah diplomovej práce nadpriemerný 

vzhľadom k ostatným. Možno práve z dôvodu rozsahu práce nie je zoznam použitých skratiek úplný, 

chýbajú viaceré dôležité skratky (MSD-PON, SS-PON, WA-PON, FSR, WDM a iné). Taktiež sa v práci vyskytujú 

rôzne varianty pojmu delič (rozbočovač, splittr) a jednotky Gbit/s (Gbits-1), ktoré by bolo vhodné zjednotiť. 

Obr. 8.5 a 8.6 (str. 90) majú rovnaký názov, aj keď schémy totožné nie sú. Spracovanie častí práce 

venovaných infraštruktúre laboratória, meracím prístrojom, testovaniu a simuláciám je na veľmi slušnej 

úrovni. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Diplomant prejavil schopnosť zovšeobecňovať a vyvodiť analytické závery z realizovaných meraní pre 

testovanie integrity hybridnej optickej siete a z rozboru navrhnutej a realizovanej topológie hybridnej siete 

v simulačnom prostredí softvérovej aplikácie OptiSystem. Dosiahnuté výsledky práce zodpovedajú úrovni 

očakávanej pre diplomové práce. 

 

K obsahu práce mám nasledovné pripomienky: 

 technológie WDM-PON nie sú usporiadané podľa ich vývoja (najprv pasívny rozdeľovač, neskôr 

element AWG), 

 charakteristika vlastností elementu AWG pri cyklickom zoradení výstupov nie je jednoznačná 

(vzájomný vzťah FPR a FSR), chýba element AWG v konfigurácii 1:M pre použitie konkrétne 

v sieťach PON, 

 zaradenie polovodičových zosilňovačov do prístupových (!) pasívnych optických sietí nie je 

dostatočne zdôvodnené, či už z hľadiska preklenuteľnej vzdialenosti alebo počtu prenosových 

kanálov. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Predložená diplomová práca prináša nové pohľady na hybridné fotonické siete a na realizáciu príslušných 

meraní vhodných pre testovanie integrity týchto sietí, ktoré bude možné úspešne využiť pri reálnom 

nasadzovaní technológií WDM na sieťach PON v praktickej prevádzke. Zároveň práca prezentuje možnosti 

rozboru hybridných fotonických sietí v simulačnom prostredí, ktoré bude určite zaujímavé publikovať. 
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