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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Proměnný vláknový atenuátor 
Jméno autora: Štěpán Pavlík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: K13117- katedra elektromagnetického pole 
Vedoucí práce: Ing. Jan Šístek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K13117 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Vložte komentář. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Zadaná práce vyžadovala od studenta seznámení s novým oborem (optickou vláknovou technikou), ovšem 
výborně se uplatnily jeho znalosti návrhu a konstrukce digitálních elektronických obvodů a programování. 
Výsledná konstrukce je plně funkční a od podobného atenuátoru profesionálního výrobce se liší jen omezenější 
kalibrací, ovšem s výhodou plné dokumentace a s možností dalších úprav. Z tohoto pohledu jsem s prací plně 
spokojen a mohu konstatovat, že z odborného hlediska stačilo jen lehké vedení- konzultace probíhaly pravidelně 
a student byl vždy připraven. 
Z hlediska formálního působí text práce střízlivě, neobsahuje zbytečné informace a věcně popisuje návrh a vývoj. 
Samozřejmě lze vyslovit jisté připomínky k popisu teorie atenuátorů, ale toto téma je v odborné literatuře značně 
rozptýleno. 
I přes veškerou snahu jsou v textu občas drobné překlepy. Z hlediska správnosti mám jen drobnější výhrady- jde 
zejména o druhou a třetí větu kap. 3.1.3 o optozávoře, ale chybu čtenář snadno odhalí (optozávora je ve 
skutečnosti blokována clonkou a ta je až za převodovkou). 
Ve vývoji by bylo možno pokračovat daleko za rámec zadání (volba jiné aproximace pro vysoké útlumy, kalibrace 
pro další vlnové délky atd.), ale to by již představovalo úkol jiných rozměrů.  
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 16.8.2022     Podpis:   Ing. Jan Šístek, Ph.D. 


