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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Diplomová práce patřila k náročným projektům. Po diplomantovi bylo požadováno, aby zvládl nejen
vlastní návrh pojítka, ale také jeho realizaci a měření. To samo o sobě kladlo značné nároky na řadu
dovedností a diplomant se jich zhostil s úspěchem. Navíc při měření bylo poprvé na pracovišti
použito vyhodnocení diagramu oka pro posouzení kvality komunikačnícho systému.

2. Aktivita studenta během řešení.
Diplomant pracoval samostatně, o výsledcích jsem byl průběžně informován, postup řešení a klíčové
kroky experimentů jsme s diplomantem podrobně konzultovali.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas, její závěrečnou podobu jsem měl k dispozici.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Přestože bylo nutné v diplomové práci upustit od terénního měření a toto bylo nahrazeno měřením na
chodbě budovy KP, bylo dosaženo řady původních výsledků. Prvním je realizované funkční pojítko,
které tvoří vhodný základ pro experimentování. Mezi další patří soubory výsledků popisujících vlivy
termálních turbulencí na přenos, testování kvality komunikačního pojítka vyhodnocením diagramu
oka. Řada výsledků je původních i v širším měřítku a překračuje rámec VŠB TUO.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
K novým poznatkům patří vliv termálních turbulencí a kontrukce pojítka pro další experimentování.
Na tuto práci bude navazovat další s vylepšením vlastností a realizací terénních experimentů.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly vhodně zvoleny, k výběru nemám připomínky.

7. Souhrnné hodnocení.
Do práce se občas vloudila chybička v zápisu jednotek a drobné stylistické nepřesnosti. Klady práce
však výrazně převládají.

8. Otázky k obhajobě.
Vedlo by použití APD ke zlepšení přensových vlastností pojítka? Proč?
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