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1. Splnění požadavků zadání.
Práce studenta má návaznost na jiné práce, které se řešily v minulosti na katedře, ale na jiném typu
xPON sítě. V letošním roce má práce vazbu na práci studenta Šustka, kde studenti vzájemně
spolupracovali na svých pracích. Všechny body práce jsou splněny a důsledně v práci popsány
případně i vyhodnoceny. Práce má dopad i do projektů řešených na katedře.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Student logicky člení jednotlivé kapitoly a struktura práce odpovídá obecně daným požadavkům.
Čtenár tak má dostatek podkladů k tomu, aby se v dané problematice mohl orientovat. Poměr
teoretické části práce vs. praktická část práce je vhodně vyvážen. Vlastní řešení je pak velmi
důkladně popsáno v rámci kapitoly 2 na níž poté navazuje kapitola 3 s naměřenými a vyhodnocenými
výsledky. Ty jsou dostatečným způsobem popsány textově i po vizuální stránce.
Jazyková úroveň zpracované práce je na dobré úrovni (nějaké překlepy však lze nalézt), ale ty nemají
zásadní vliv na celkový dojem z práce.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student v rámci práce měl za úkol seznámit se s technologií přístupové sítě GPON. Na ní měl poté
provést různá nastavení vedoucí ke zprovoznění DVB/IP streameru s cílem dosáhnutí šíření
videotoků bez zatížení. Kromě těchto úkonů bylo nutné celkově topologii s různými nataveními i
proměřit skrze některá doporučení např. ITU-T Y.1564, RFC 2544 a RFC 6349. Nedílnou součástí
práce bylo i proměření fyzické trasy skrze OTDR, PON Power Meter, měření chromatické a
polarizační disperze.
Student zvládnul všechny konfigurace GPON sítě včetně implementace DVB/IP streameru a
proměření sítě, ať už dle doporučení či nutnosti zjištění fyzické trasy, což důsledně popisuje v rámci
práce.
K práci mám pár připomínek, jedna z prvních je: proč student používá pro využití citace první citaci
označenou číslicí 9? Bylo by vhodnější citace seřadit podle toho, jak jsou použity v práci. Toto
vysvětlení je poněkud podivné "T-CONT 4 je nejlépe vynaložené úsilí". Vzorce by bylo vhodné
číslovat v práci. Celkově však práce působí uceleně a chyby jsou dány lidským faktorem.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práci určitě nemohu hodnotit čistě jako kompilačního charakteru. Výsledky z této práce mohou být
využity v experimentálních, ale i praktických rovinách při zjišťování chování GPON sítě v případě
testování, dle platných doporučení pro internetové poskytovatele či operátory.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních či literárních pramenů považuji za vhodný vzhledem k problematice, která byla
předmětem řešení práce studenta. V celé práci je zřejmé, že student důkladně odděluje své myšlenky
do přejatých statí.

6. Otázky k obhajobě.
1.) Má vliv zátížení GPON sítě jinými datovými toky na případné naměřené výsledky, dle RFC2544
či RFC 6349 či ITU-T156sam?
2.) Může být některý z dodatečně vkládaných síťových prvků pracovat v roli "úzkého hrdla" celkové
topologie?
3.) Vysvětlete pojem FEC, který zmiňujete v práci.
4.) Proč se v xPON sítích používá Time Division Multiplex, respektive Time Division Mutiple
Access?



7. Souhrnné hodnocení.
Student vytvořil i přes všechny výše uvedené nedostatky dobrou bakalářskou práci, která je kladená
na studenty závěrečného ročníku a proto jí hodnotím známkou =výborně=.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 13.05.2019 Ing. Jan Látal, Ph.D.


