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a) Aktuálnost tématu a splnění cílů 
 
Předložená disertační práce se zabývá aktuálním a perspektivním tématem využitím 
speciálních modulů RGBY LED ve vysílačích systémů VLC k osvětlení a současně ke 
komunikaci v uzavřeném prostoru. V práci je ukázána přednost použití RGBY LED oproti 
bílým LED a RGB LED. Autor ukázal, že hlavní výhoda RGBY LED spočívá ve zvýšení počtu 
komunikačních kanálů a snadnějším nastavení požadované teploty osvětlující barvy.  
 
Cíle práce jsou formulovány ve čtyřech bodech v rámci Úvodu v podkapitole 1.1 Cíle 
disertační práce: 1) Návrh způsobu pokrytí prostoru pomocí SW simulací a měření v temné 
místnosti; 2) Nalezení vhodného způsobu pro plynulé spojení RGBY barev do výsledné bílé; 
3) Sestrojení vysílače a základní řídící elektroniky pro komunikaci na principu OOK; 
4) Ověření možností nerušené komunikace na více vlnových délkách současně. 
 
Cíle disertační práce byly splněny.  
 

b) Použitá metoda a výsledky (přínos studenta) 
 
Autor při řešení cílů své disertace použil metodu analýzy i syntézy a ukázal, jak se dílčí 
problémy jednotlivých částí komunikačního systému projeví na kvalitativních parametrech 
systému jako celku. Teoretické a simulační výsledky doplnil vlastními měřeními, pomocí 
nichž verifikoval své teoretické předpoklady. 
 
Disertační práce je rozdělena do 8 kapitol včetně úvodní a závěrečné kapitoly. Největší 
pozornost je věnována komplexnímu návrhu vysílače osazeného RGBY LED (kap. 3 
Navrhovaný systém RGBY). V návrhu komunikačního systému je zvažováno optické, 
elektronické i systémové hledisko. 
 
Za významný výsledek práce považuji samotný návrh a realizaci plně funkčního systému jak 
z hlediska osvětlování, tak z hlediska komunikace. Autor poukázal na limity dané 
komunikace a navrhnul možnost zlepšení komunikačních parametrů. Ověření komunikačních 
parametrů na jednotlivých vlnových délkách při daných komunikačních vzdálenostech je 
věnována kap. 7 Testování komunikačních parametrů. Tato část práce zahrnuje podkapitoly 
7.4.2 Komunikační vzdálenosti a 7.4.3 Výkonová bilance. V podkapitole 7.4.2 jsem postrádal 
definici „komunikační vzdálenosti“ a její souvislost s kvalitativními parametry BER a SNR. 
V kapitole 7.4.3 měl být uveden analytický vztah, který by ukazoval význam výkonové 
bilance při návrhu spoje jako systému.  
 

c) Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru (publikační aktivita studenta) 
 
Disertační práce navazuje na práci školícího pracoviště a představuje dobrý základ pro 
rozvoj mobilních bezvláknových optických komunikací. Jádro disertační práce bylo 
publikováno na 16 domácích a zahraničních vědeckých konferencích. Vlastní časopisecké 
publikace ani ohlasy na své konferenční publikace autor nezmiňuje.  
 



d) Připomínky k disertační práci (formální stránka práce) 
 

Výsledky prezentované v disertační práci jsou původní a pozoruhodné, ale způsob jejich 
prezentace obsahuje některé odborné nepřesnosti i gramatické chyby.  

 
Konkrétní připomínky:  

1) Postrádám definici „hranice základnových stanic“ (s. 40); 
2) Obtížně pochopitelný je význam a smysl obr. 3.6 na s. 41; 
3) Chybí objasnění termínu „pokrytí prostoru“ na s. 42; 
4) „Svítivost zdroje“ (s. 42, rovnice 3.1) je chybně vyjádřená; 
5) Výpočet „pokrytí prostoru“ (s. 42-43) je podán nesrozumitelně: Není jasný rozdíl mezi 

veličinami Npd a npd (rovnice 3.3, s. 43); není označena normála stěny nd v obr. 3.8, 
s. 42; 

6) Matoucí je dvojí značení pro cosinus (vztahy 3.3 a 3.4, s. 42); 
7) Výraz „se vzdáleností se výkonu ztrácí nejvíce“ není přesný; 
8) Použití dvojího značení pro vzdálenost vysílače od přijímače R a Dd v (3.5) je 

matoucí. Není definovaná plocha fotodetektoru ani aktivní plocha vysílací části; 
9) Pojem „spolehlivá detekce“ (s. 44) není vysvětlen; 
10) Výraz „Výpadek jedné LED by šel teoreticky vyrovnat změnou intenzit …“, (s. 45) 

není pro disertaci vhodný; 
11) Dvojí značení x a t pro nezávisle proměnnou v rovnici (3.9) a příslušném komentáři 

zhoršuje čtivost textu; 
12) Světlo LED nevychází z jednoho bodu, s. 72; 
13) Při určování vzdáleností není jasné odkud-kam se vzdálenost měří (s. 90); 
14) Plocha nemůže mít rozměr [m] (s. 93); 
15) Způsob získání vztahu (7.1) na s. 93 není zřejmý; 

 
Uvedené poznámky však nesnižují celkovou dobrou úroveň disertační práce. 
 

e) Otázky 
 
- Autor práce by při své obhajobě měl blíže objasnit termín „komunikační dosah“ (s. 70).  
- Jak je definovaná hranice sousedních komunikačních oblastí (obr. 7.1, s. 90)? 

 
Závěr 
 
Vzhledem k rozsahu původních výsledků, provedených simulací a experimentů a vzhledem 
k odbornému významu a ucelenosti předloženého textu doporučuji práci k obhajobě a 
v případě úspěšného zodpovězení všech dotazů a připomínek doporučuji udělení vědecké 
hodnosti PhD. 
 
 
 
 

V Brně 19. května 2017 

 
 
    Otakar Wilfert 


