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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optovláknový interferometrický systém pro měření vibrací 
Jméno autora: Bc. Ota Řehák 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra telekomunikační techniky 
Vedoucí práce: Ing. Michal Lucki, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání se jeví jako náročné – jedná se o pracný vývoj optovláknového systému. Úspěšné splnění práce vyžaduje nejen 
znalosti v oblasti optoelektroniky, ale schopnost podílet se na vědecko-výzkumných aktivitách. Práce je tvůrčí a 
interdisciplinární (optoelektronika, fyzika, akustika, zpracování signálu). 
 

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. 

Na základě předložené diplomové práce lze usoudit, že všechny cíle práce dle zadání byly beze zbytku splněny. Největší 
přínos práce spatřuji v návrhu perimetru, který je schopen detekovat narušení prostoru nebo zaznamenat promluvy. 
Výsledky práce byly kontrolovatelné po celou dobu řešení, vedoucí práce měl průběžně přehled o vývoji optického 
perimetru. 
 

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. 
Student prokázal teoretické a experimentální schopností, na konzultace docházel pravidelně. Zajímal se o studovanou 
problematiku, zúčastňoval se pracovních schůzek s vedoucím práce, které se konaly v průměru jednou týdně. Je schopen 
samostatné práce a zároveň je schopen práce v týmu. Termíny dodržoval a komunikace byly perfektní. 

  

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student prokázal inženýrský přístup. Využitelnost výsledků je u výroby optovláknových senzorů. Práce může být vodítkem 
pro doladění mnoha parametrů pro nastavení citlivosti optického vlákna na snímanou veličinu. Poznatky lze využit u výroby 
perimetrů na zakázku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je optimální, student dodržel má doporučení, členění práce, odborná čeština je na vysoké úrovní. Použití 
názvosloví je správné. Formátování a grafická úprava jsou velice dobré. Student odstranil veškeré nedostatky na základě 
připomínek, které jsem mu průběžně posílal. Práce je doladěná do nejmenších detailů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

zvyklostmi a normami. 
Použité reference jsou aktuální a kvalitní, jedná se o bohatý seznam referencí na odborné časopisecké a konferenční články. 
Citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
 

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. 
Optický perimetr je funkční, stav problematiky pokročil. Student předvedl hluboké znalostí v oblasti optiky a experimentální 
zručnost 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
          
Zadání bylo splněno, předložené výsledky jsou správné a zpracování diplomové práce je výborné.  

Za zmínku stojí skutečnost, že student je nadaný v mnoha směrech – má nejen inženýrské schopnosti, ale také 
mimořádně interpersonální dovednosti. Je schopen pracovat na výzkumných aktivitách a jsem přesvědčen, že jako 
budoucí inženýr je po všech stránkách připraven k tomu, aby se uplatnil jak v komerční sféře, tak na akademické 
půdě. Spolupráce s panem Řehákem byla bezchybná a obohacující.  

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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