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ll. HoDNocENí JEDNoTLtVýcH KRlTÉRlí

Zadání i§|§ť§a,§i
Hodnocení náročnosti zadání zóvěrečné próce.
Zadání znaČně PřevYŠuje znalosti o vláknech předávané studentům. Bylo třeba většího množství samostudia a dále
pochopenía rozvinutí zpŮsobu řeŠenícylindrických igeometricky modifikovaných optických struktur a rovněž byla nutná
experimentální zručnost.

Splnění zadání §-i,,§*
Posud'te, zda PředloŽená zóvěreČná próce splňuje zadání. V komentáři případně uvedte body zadání, které nebyly zcela
sPlněnY, nebo zda je Próce oproti zadóní rozšířena. Nebylo-|i zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadáníbylo a dokonce rozŠÍřeno nad rámec původně očekávaného rozsahu (jde o použití integrační koule),

Aktivita a samostatnost při zpracování práce ;i-výb*lxč
Posud'te, zda bYl student během řeŠení aktivnÍ, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestti své řešení průběžně konzultoval a zda
bYl na konzultace dostatečně připraven. Posudte schopnost studento samostatné tvůrčí próce.
Student pokraČoval pravidelnými konzultacemi a laboratorními experimentv již od fáze individuálního oroiektu.

odborná úroveň
,,-1 ,r,r§řť§§

Posud'te Úroveň odbornosti závěreČné próce, vyuŽití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů o dat
získaných z praxe.

Student využil v maximálnímíře znalostí z literatury v práci uvedené.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A-vÝ**r*ř
Posud'te sPrávnost pouŽÍvání formólních zápisů obsažených v práci. Posudte typografickou a jazykovou strónku.
JazYková kultura Práce je na vysoké Úrovni, anglické termíny jsou jasně odděleny|airy použití systému LaTeX působívztahy
v práci profesionálním doimem.

Výběr zdrojů, korektnost citací §-v.},..§§}'nť
vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívóní studijních materiótů k řešení závěrečné próce. charakterizujte výběr
pramenŮ. Posudte, zda student vyuŽil vŠechny relevantní zdroje. ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně odtšeny od
vlastních výsledkŮ a Úvah, zda nedoŠlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi o normami.
Student sám aktivně hledal podrobnosti k jednotlivým tématům, samozřejmě s usměrněním vedoucího. práce nepřekypuje
desítkY literárních PramenŮ, ale jen těmi, které byly relevantní. Vztahy, grafy iilustrace, které bylypřevzaty, jsou takto jasně
označeny. veškerýtextformuloval text sám student, samozřejmě někde podle mvš|enek z literaturv uvedené,

Další komentáře a hodnocení
VYjÓdřete se k Úrovni dosaŽených hlavních výstedků zóvěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkČnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, expárimentální zručnosti apod.
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Bude uvedeno v části lll.

lll. crlrovÉ HoDNocENín ruÁvnH KLAslFlKAcE
Práce je pokračováním individuálního projektu, kde se student seznámil s výpočtem útlumu ohnutého vlákna.
V rámci projektu také vytvořil skript pro numerické řešenípro MATLAB.
Tato diplomová práce aplikuje teorii chování vláken při ohybu na detekci signálu vláknem procházející. Student
proto nejprve experimentálně ověřil chování numerického modelu. Měřením bylo také zjištěno prostorové
rozloŽení vyzařování ze závitu vlákna. Syntézou obou poznatků student dospěl k nutnosti detekovat vlnu z vlákna
integraČní koulí. Zhotovil několik exemplářů takové koule a ověřil chování celého nedestruktivního detektoru
,,Živého" vlákna. Se zapůjčeným profesionálním detektorem živého vlákna provedl srovnatelná měření.
Oceňuji, že v celé práci je množství grafů ilustrujících chování ohnutého vlákna za různých podmínek, z nichž je
patrné, Že volba smyčky k vyvázánívlny je věcí kompromisu. Také bych chtěl zdůraznit, že i když se řešeníobčas
vyskytlo ve slepé uličce (např. při zjištění,že záření smyčky nelze zachytit diodovým detektorem), hledal student
stále nové možnosti řešení, viz integračníkoule, Sám bych pana studenta označil spíše za kolegu vtom nejlepším
smyslu slova.
Z hlediska formálního mám výtku, že práce byla dokončována trochu ve spěchu, proto i přes několik revizí zůstaly
v textu urČité chyby, namátkou tendence Airyho funkcí s rostoucím poloměrem je podána protikladně v prvním
odst. str. 10 a v předposledním odst. str. ].2, popisky obr. 12 a 20 přetekly na další stranu, ČVUT překvapivě
figuruje v lit. [a] a několik dalších drobností. Jde však opravdu o chyby textu, nikoliv odborného řešení.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím bez váháníklasifikačním stupněm &- výborně.

Datum: 1 a. :l]] ] Podpis:
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