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It. HoDNocENí JEDNoTLtVÝcH KRITÉRtí

Zadáni narocneJsr
Hodnocení nópčno-sti zodóní zóvěrečné próce.

Předk|ádaná dip|omová práce je č|eněna do šesti kapito|, které jsou dá|e dopIněny seznamy Iiteratury, obrázků a jednou
pří|ohou, v níž jsou tabe|árně uvedeny výs|edky simu|ací.
Autor se nejprve zabývá úvodem do mikrostrukturních optických v|áken (MoV) a typy MoV, na které navazuje kapito|a
věnovaná simu|acím vybraných typů MoV. V da|ší kapito|e věnuje dip|omant pozornost experimentá|ní části, v níž se zabývá
použitím MoV typu ,,Suspended Core., (SC) a ,,End|ess|y Sing|e Mode" (EsM) pro refraktometrickou detekci kapa|in.
Zhodnocenívýs|edků je uvedeno v pos|ední kapito|e závěrečné práce.

Předk|ádanou ieiízadání hodnotím náročné pro získání inženýrského tituIu.

Splnění zadání splněno
Posud,te, zda předloženó závěrečnó próce splňuje zodóní. V komentóři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zadóní rozšířena. Nebylo-li zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvožnost, dopody a
případně i příčiny jednotlivých nedostatkŮ,

V před|ožené závěrečné prácise autor zejménazabývá simu|acemidvou typů mikrostrukturních v|áken SC MoV a ESM
MoV v softwarovém prostředí BeamPRoP a reaIizací měření s využitím těchto v|áken, za úče|em detekce vybraných kapaIin
isopropylakohol ( lPA) a ethylalkohol (ETOH).

Závěrečnou práci hodnotím jako veIice zdaři|ou. Práce by|a napsána přeh|edně a jednot|ivé kapitoly jsou Iogicky č|eněny'
Mohu dá|e konstatovat, že celá práce zce|a sp|ňuje zadání.

Zvolený postup řešení vynikající
Posudte-, zda student zvolil správný postup nebo metody- řešenÍ.
Student v předk|ádané práci s názvem ,,Refraktometrická detekce kapalin za využití mikrostrukturních optických v|áken.,
prokázaI pod odborným vedením správný přístup, metodiku i postup pracípro úspěšné řešení zadání jak z h|ediska simu|acl
tak z h led iska entá|ní činnost i .

odborná úroveň B - velmi dobře
Posud,te úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využitíznolosťí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe'
Závěrečná práce je sepsána na ve|mi dobré odborné úrovni a je z ní patrné, že dip|omant využil zna|ostí získaných
studiem odborné |iteratury, kterou cituje a jejíž seznam uvádí na konci dip|omové práce. Dip|omant VyužiI zna|ostí a
praktických dovedností k úspěšnému zv|ádnutí nejen simu|ací, a|e především experimentá|ní části práce.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B.  ve lmidobře
Posuďte spróvnost používóní formólních zópisů obsožených v próci. Posuďte typogrofickou a jazykovou strónku'
Dip|omová práce je sepsána v českém jazyce na ve|mi dobré typografické ijazykové úrovni. Diplomant dobře využiI
odbornou I i teraturu a da|ší dostupnou dokumentaci.

I Výběr zdroiú, korektnost citací

!z

B - velmidobře
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Vyjódřete se k aktivitě studenta při získóvónía využívóní studijních materiálů k řešení zóvěrečné próce, Charakterizujte výběr
pramenťl. Posud,te, zda student využil všechny relevantní zdroje' ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně odlišeny od
vlostních výsledků a úvoh, zda nedošlo k porušenícitoční etiky a zda jsou bibliograÍické citace úplné o v souladu s citočními
zvyklostmi a normomi.
Domnívám se, že dip|omant -s ohIedem na 27 referencí uvedených v kapito|e ,,Seznam Iiteratury.,- nashromáždiI a pro
zpracování dip|omové práce využiI dostatečný počet pub|ikací z prestižních odborných časopisů a da|ších materiá|ů (např.
informace dostupné přes www) k zadanému tématu diplomové práce. Uvedené reference jsou aktuá|ní a korespondují s
tématikou práce. Autor použi| re|evantní zdroje, které by|y nápomocny ke kva|itnímu zpracování dip|omové práce.
Předk|ádaná práce je zpracována přeh|edně a je |ogicky rozdě|ena do přís|ušných kapito|. V práci jsou uvedeny výs|edky
v|astních simulací, na které navazují experimentá|níuisledky. Autor řádně odIišiI v|astnívýs|edky a výstupy dip|omové práce
od převzatých částí textu a obrázků, u nichž autor uvádí číse|ně označené odkazy v souladu s citačními zvyklostmi a
normami.

l||. cELKoVÉ HoDNocENí, orÁzry K oBHAJoBĚ, ruÁvRl KLAslFlKACE
Shrňte ospékty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení' Uvedte případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí,

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlovních výsledků zóvěrečné práce, např, k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni o
funkčnos1!!-e-chnlckého nebo pr9-grmov-éllo t1ylvo^re
Dosažené h|avn í uýs|edky diplomové práce by|y:

a) numerické simu|ace dvou typů mikrostrukturních v|áken naplněných vybranými kapalnými ana|yty, v rámci nichž
by|a provedena cit|ivostní ana|ýza pro stanovení vhodné dé|ky svět|a (850 nm, 1310 nm, 1550 nm a 1610 nm)
šířícího se vláknem a pro indexy |omu kapa|in od 1,33 do t,43,

b) na které navázala experimentá|ní část práce, kde by|o použito:
- mikrostrukturní vláknu typu Suspended core, pomocí něhož by|y ana|yzovány kapaliny o indexu |omu ].,360

(etano|) a !,378 (isopropy|a|koho|) a pro měření by|y použity v|nové dé|ky 1310 nm a 1550 nm.
- mikrostrukturní v|ákno typu End|ess|y Sing|e Mode, pomocí něhož by|y ana|yzovány kapa|iny o indexu |omu

1,360 (etanol) a t,378 (isopropyla|koho|) a pro měření by|y použity v|nové dé|ky 1310 nm a 1550 nm.

Dip|omant v práci prokázaI ve|mi dobrou úroveň teoretickou i experimentá|ní. Práci proto považuji za ve|ice zdařilou a pěkně
graficky zpracovanou.
Kromě zjištěných drobných přek|epů a nepřesných vyjádření mám k práci tyto připomínky:
Na str. 6 chybí nadpis obsoh,
Na obr. 12 (str. 22) by by|o vhodné dop|nit šká|u intenzit zobrazeného pole uvnitř jádra mikrostrukturního vlákna typu
sc.
Na obr. 19 (str. 27) by by|o vhodné dop|nit šká|u intenzit zobrazeného po|e mikrostrukturního v|ákna typu ESM'
Na str. 31 (osmý řádek shora) je uvedeno, že by|o k měření zvoIeno uspořádání, které je uvedeno na obrázku 24, tj.
(s výstupním SMF 9 um v|áknem). Proč je na obr. 27 (str.33) toto uspořádání bez rnistupního jednovidového v|ákna (SMF
9 um)? V textu toto není vysvět|eno.
Na str. 32 (třetí řádek shora) mě|o být uvedeno, že ,,B|okové schéma je pak na obrázku 27,, , niko|i na obr. 26.
obr.32 (str.36)by mě| být |épe popsán. Mě|a by být např. šipkou uvedena úroveň, do které kapa|ina vz|ínala (rozhraní
kapa|ina - vzduch) a případně zde uvést měřítko.
Na str. 37 v kapito|e 5.5. Postup měřenímě|o být uvedeno podrobněji, jak by| daný ana|yt měřen, resp. jak by|a měřena
hodnota ,,okamžitého,, výkonu (resp. út|umu - není uveden vztah pro přepočt). Kapalina postupně vytéka|a na detektor
měřiče uýkonu?
obr. 34 (str' 38) by by|o vhodné dop|nit měřítkem.
obr. 36 (str. +o) oba grafy majívycházet z nu|y.
obr' 37 (str. 41) by by|o vhodné dop|nit měřítkem.
obr. 39 (str. 43) oba grafy mají vycházet z nuly.
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Na zák|adě uýše uvedených skutečností konstatuji, že dip|omant zce|a spIniI požadavky zadání. By|a vypracována přeh|edná
dip|omová práce, v rámci níž oceňuji především uýstupní simuIace obou typů mikrostrukturních v|áken v softwarovém
prostředí BeamPRoP a rea|izovaná měření na připravených vzorcích mikrostrukturních v|áken. Na zák|adě toho doporučuji
závěrečnou práci pana A|eše Panochy k obhajobě.

Dop|ňující dotazy:
Docháze|o k problémům s kapi|árníe|evací u vybraných dvou kapalin v případě mikrostrukturního v|ákna typu ESM vzhIedem
k viskozitě kapa|in a k p|ášťovým otvorům o průměru pouhé 2 um?
By|y u tohoto vlákna problémy s monitorováním h|adiny kapa|iny vz|ínané do p|ášťouých otvorů ESM vlákna vzhledem
k ma|ému průměru a množstvíotvorů uspořádaných v hexagoná|nímu p|ášťové struktuře ESM vlákna?

Před|oženou závěrečnou práci hodnotím k|asifikačním stupněm A. v'ýborně.

Datum: 25.05.2015 Podpis:
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