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1. Splnění požadavků zadání.
Bakalářská práce pojednává o nové problematice týkající se FBG. Rozsah práce je široký, oceňuji, že
práce je psána za prvé v anglickém jazyce a za druhé, že student musel zvládnout nové postupy
měření. Jsem přesvědčen, že rozsah práce překračuje požadavky kladené na bakalářské práce.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je psána dobrou angličtinou. Nalezl jsem pouze několik drobných chyb, které mohou být
zanedbány. Členění kapitol je logické a jasné, je zřejmé, že pisatel studoval FBG do velkých
podrobností.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V práci je řada cenných výsledků. Poprvé na Katedře telekomunikační techniky byly získány
systematické výsledky o FBG a tyto výsledky tvoří dobrý základ pro pokračující analýzu. Všechna
měření byla provedena a porucha LD v průběhu závěrečných měření nemůže ovlivnit rozsah práce.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.

V současné době práce nepřináší nové výsledky, ale zvládnutí sofistikovaných měření je velmi
slibným východiskem pro budoucí práci. Doporučuji studentovi pokračovat v tomto tématu a řešit
společný účinek vibrací a teploty na FBG. Jsem přesvědčen, že tyto výsledky by mohly být
publikovány.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student vybral vhodné a přiměřené reference. Doporučuji pro budoucno také články a příspěvky z
konferencí ke studiu nejen knižní odkazy.

6. Otázky k obhajobě.
Bylo by možné rozlišit několik měřených veličin jednou FBG? A proč?

7. Souhrnné hodnocení.

Práce je excelentní a doporučuji nejvyšší hodnocení.
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Classification of Bachelor Thesis – opponent

Author of classification: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Supervisor: Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Opponents: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Title: Bragg Fiber Grating for Vibration Detection
Thesis version: 1
Student: Martin Brožovič

1. Meeting the requirements of a bachelor’s / diploma thesis assignment.
This bachelor thesis deals with the quite new problematic concerning  the FBG. The scope of work is
very wide and I appreciate that the thesis are written in English at first and that the student had to
manage quite new measurement procedures for him at second. I am persuaded that the scope of work
overcomes the duties for bachelor thesis.

2. Thesis technicality evaluation.
The work is written in good English, I have only found small mistakes that could be neglected. The
sequence of chapter is logic and clear it is obvious that writer studied FBGs´ in great detail.

3. Results evaluation of the thesis
There are many valuable results in this work. For the first time the systematic results about FBGs´
were obtained at the department of telecommunication and these results create the good basis for
continuous analysis. All measurements have been done and failure of LDs´ during final
measurements cannot influence the scope of work.

4. Evaluation of the new findings contribution
At this time the results do not give the new results but the mastering of sophisticated measurements
are very promise for future work. I recommend the student to continue with this theme and solve
collective effect of vibration and temperature. I suppose that the results will be possible to publish.

5. Utilization and selection of information sources
The student has chosen suitable references; I recommend the papers and articles for future study as
well, not the books only.

6. Question for the defense of a bachelor’s / diploma thesis
Would it be possible to distinguish several measured quantities with one FBG? And why?

7. Summary evaluation.
The thesis is excellent and I recommend the highest evaluation.
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Ostrava, 20.05.2012 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.


