
Hodnocení bakalářské práce – oponent 
 

Oponent: Ing. Jan Vanda, Ph.D. 

Téma:  SPOJOVÁNÍ STANDARDNÍCH PLASTOVÝCHTELEKOMUNIKAČNÍCH A 

MIKROSTRUKTURNÍCHOPTICKÝCH VLÁKEN 

Student:  Dominik Uhrin 

 

1. Splnění požadavků zadání. 

Práce odpovídá zadání náročností i zpracováním. V teoretické části se autor široce zabývá obecnými 

principy, které přímo nesouvisí se zadáním, naopak zde chybí hlubší popis mechanismů útlumu útlum 

v optických vláknech. 

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Práce je dobře strukturována a rozvržena, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a v textu se lze 

snadno orientovat. Jazyková a slohová úroveň je dobrá, lze narazit pouze na několik překlepů nebo 

nevhodně formulovaných vět.  Některé obrázky jsou horší kvality, zejména u jednoduchých nákresů je 

vhodnější zpracovat je samostatně než přenášet je kopírováním 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Technické řešení práce nebylo zvoleno nejlépe. Plastová vlákna vyrobená z PMMA jsou zpravidla určena pro 

provoz ve viditelném spektru nebo na vlnových délkách v okolí 850 nm. Navíc je nutné při měření zohlednit 

NA, souosost a rozměr jader MPOF a patchcordů pro zajištění stabilního navázání světla. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Práce rozšiřuje již publikované výsledky o útlumu MPOF. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Studijní prameny jsou zvoleny vhodně a v dostatečné míře.  Převzaté prvky jsou řádně vyznačeny a odlišeny 

od vlastních výsledků. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

1. Uveďte možné příčiny útlumu při spojování dvou optických vláken rozebíratelným spojem. 

2. Co se stane, pokud se do jednomódového vlákna určeného pro provoz na 850 nm pokusíme navázat 

světlo s vyšší vlnovou délkou? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Práce byla zpracována velmi dobře, student věnoval značný čas studiu problematiky fotonických krystalů a 

mikrostrukturních vláken. Metoda pro měření útlumu mikrostrukturního vlákna nicméně nebyla vhodně 

zvolena. Obecně je třeba k měření speciálních vláken s nestandardní geometrií přistupovat jiným 

způsobem, než je použití běžné instrumentace pro měření konvenčních telekomunikačních optických 

vláken. 
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