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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

1. Odpovídá závěrečná práce zadání? 

Na základě dále uvedeného odpovídá předložená závěrečná práce zadání. 

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti 
jednotlivých částí: 

Text je dobře strukturně členěn, v souladu se zadáním práce. Jak "Seznam použitých 
zkratek", tak "Seznam použitých symbolů a značek", uvedené v úvodu, pokrývají zkratky, 
symboly a značky použité v textu. Seznam literatury na konci práce odpovídá pramenům 
použitým v této práci. Podle zásad pro vypracování bakalářské práce student dle bodu I 
vyhovujícím způsobem popsal stávající základní strukturu světelných zabezpečovacích 
zařízení ( dále SZZ) letišť a v závěru diskutoval možnosti inovace těchto systémů s ohledem 
na předpokládaný vývoj využitelných technologií. Dle požadavků bodu 2 zásad prezentoval 
parametry a vlastnosti základních komponent systému na základě údajů uváděných jejich 
výrobci, nebo v případě halogenové žárovky na základě údajů získaných vlastním měřením a 
jeho zpracováním. Následně vytvořil požadované jednoduché modely důležitých prvků 
systému ve formátu SPICE. Modely poté použil pro simulace dílčích částí systému pomocí 
simulátoru PSpice, jejichž výsledky konfrontoval s naměřenými daty, jak požaduje bod 3. 

V závěru práce student zhodnotil dosažené výsledky a nastínil další možné pokračování při 
řešení úkolu s touto problematikou, takže lze konstatovat, že práce pokrývá všechny body 
zadání. Student si prací osvojil základní problematiku SZZ letišť, seznámil se s možnostmi 
modelování jejích základních prvků, s prací se simulátorem elektrických obvodů a jeho 
možným využitím při návrhu takových systémů. 

3. Poznámky a kritické připomínky: 

Pokud jde o odkazy na literaturu a použité prameny, dala by se vytknout forma odkazů - je 
zavedeným zvykem identifikovat odkazy čísly v hranatých závorkách (namísto použitých 
oblých), aby nedocházelo ke zmatení, například s číslováním vzorců, apod. U jednotek 



některých veličin v "Seznamu použitých symbolů a značek" možná mohlo být pro úplnost 
uvedeno, o jednotku jaké veličiny se jedná (např. Ampér, jednotka elektrického proudu, atd.). 
V některých převzatých obrázcích mohl autor také upravit původně obsažené informace, 
namátkou - např. v blokovém schématu na obr. 1.12 zobecnit konkrétní údaje o typech prvků 
záměnou za jejich obecné názvy (např. namísto TSP.2.10 atd., označit blok jako "Skříň 
bleskojistek" apod.), aby blokové schéma bylo i pro méně zasvěceného čtenáře srozumitelné. 
Pokud jde o simulaci primárního a sekundárního vedení, dal by se asi vytknout fakt, že, 
vzhledem k jejich zjednodušenému popisu/náhradě prostým odporem, by vystačil v tomto 
případě výpočet pomocí Ohmova zákona. 

Poslední poznámka nebo spíše námět - autor mohl uvést v části, kde popisuje model 
žárovky, podrobněji jednoduché odvození vzorců (2) a (3) ze základního vzorce ( I), jímž je 
dán vztah proudu žárovkou a napětí na ní, resp. uvést tyto vzorce také v obecném tvaru, kdy 
není splněna uvedená podmínka pro poměr použitých napětí (=10) a jim odpovídajících 
proudů. 

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů: 

Na konci práce je uveden seznam literatury a použitých zdrojů. Na všechny se vyskytují 
odkazy v jednotlivých příslušných odstavcích textu a jejich výběr odpovídá zaměření a 
obsahu práce. 

5. Hodnocení formální stránky práce Uazyková stránka, úprava apod.): 

Po formální stránce je práce provedena dobře, celková úprava je v celém rozsahu práce 
konzistentní, v úvodu jsou seznamy použitých zkratek značek a symbolů, na konci seznam 
literatury a zdrojů. Překlepů v textu není mnoho, rušivě z nich působí snad jen záměna čárky 
za tečku v souvětí, kdy se tím z vedlejší věty stala samostatná věta, začínající zájmenem 
"Který". Dále autor přehlédl několik chybiček v číslování odstavců a obrázků, kterých si však 
méně pozorný čtenář nemusí ani všimnout. 

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob 
využití získaných výsledků: 

Student se musel seznámit s problematikou SZZ letišť, s jejich jednotlivými prvky a 
možnostmi jejich modelování pro potřeby simulace jejich chování v elektrických obvodech 
SZZ. Účelem/cílem je pak využití výsledků simulace při jejich návrhu nebo prověřování 
proveditelnosti takových systémů ve stadiu návrhu. První část práce je spíše popisného 
charakteru, z pohledu nových poznatků je přínosná druhá a třetí část práce zabývající se 
modelováním a simulací prvků SZZ. 

7. Práci hodnotím: 
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
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Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


