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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce svým rozsahem, náročností a množstvím naměřených hodnot vyhovuje
požadavkům kladeným pro vypracování bakalářské práce. Student se v průběhu vypracování musel
seznámit s řadou zařízení a přístrojů, rovněž také prokázat řadu dovedností. Předložená práce
odpovídá zadání.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení pracoval samostatně, jeho přístup k práci byl aktivní. V průběhu vlastního
řešení student konzultovala vzniklé problémy.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena k danému termínu, její obsah byl průběžně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Hlavním cílem práce bylo vybudovat optickou síť GPON, ve které bude zapojen VLC/IP-DVB
streamer jako zdroj video toků a otestovat výkonnost této optické sítě dle různých doporučení. V
práci byl proveden teoretický rozbor problematiky GPON a používaných metod testování. Pro účely
praktického měření byla sestavena optická síť GPON, na které bylo vlastní měření provedeno.
Získané výsledky byly zpracovány.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je díky provedeným měřením a vyhodnocení dále využitelná, tato práce je rovněž využita jako
součást řešení projektů na katedře Telekomunikační techniky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Zvolené literární zdroje jsou vhodné, s jasnou návazností k dané problematice, množství použité
literatury je odpovídající řešené problematice. Převzaté části byly v práci uvedeny a citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Po formální stránce práce obsahuje jen malé množství překlepů a technických nepřesností. Celková
úprava je na odpovídající úrovni.
Výsledná práce celkově odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, kdy se student musel
seznámit s použitím a nastavením několika zařízení a provedl dostatečné množství měření, výsledná
zjištění vyhodnotil a okomentoval. Student při tvorbě diplomové práce získala řadu dovedností a
teoretických znalostí

8. Otázky k obhajobě.
V práci v odstavci 1.4.2 FEC píšete, že „Výsledkem FEC je vyšší rozpočet odkazů o přibližně 3-4dB.
Proto může být podporována vyšší bitová rychlost a delší vzdálenost od OLT k ONT.[3]“ Mohly
byste vysvětlit termín vyšší rozpočet odkazů?

V práci v odstavci 3.4.3 Výsledky měření s připojenou optickou trasou uvádíte: „Při měření s
optickou trasou již nebylo nutné dokazovat opakovatelnost měření, tudíž byl proveden pouze jeden
test a výsledky z něj jsou uvedeny v Tabulce 9.“ Vysvětlete prosím, z jakého důvodu nebylo již nutné
opakovatelnost měření dokázat.
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