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||. HoDNocENí JEDNoTLIVýcH KRtTÉR|í

zadání nároěnější
Hadnocení náračnostÍ zddóní závěrečné práce'
Zadání práce patři|o mezi náÍočnějšL zah|nova|ojak zpracování signá|u ze sítě optichlch V|áknov'ích mikrofonů, tak
experimentá|níwlzkum několika tYpů celoviáknov.lch optických mikrofonů' student také musel nastudovat a do h|oub|<y

mět aktu á |ni lématice VIáknoVých optických senzorů.

sp|něnízadání spIněno
Posuďte, zdo předložená závěrečná práce splňuje zodóni. V komentóřj přípodně uveďte bady zodání, které nebyly zcela
splněny, nebo zdd je púce oproti zodání razšířena. Neby]oJi zadóní zcela splněna, pokuste se posaudit zóvožnost, dapody a
přípodně i příčiny jednotlivých nedostatků'

racování práce odpovídá zadáníVe Všechjeho bodech'

zvo|ený postup řešení
Posuďte, zdd studenť zvolilsprávný postup nebo meťody řešení'

správný

zvoIenv oostup odpoVídá zadání'

odborná úroveň A. v'ýborně
Posudte úroveň adborno'ti zóvěrečné próce, využití znalostí získoných studiem a z odborné literatury, využití podkladú o dat

V rešeÍšní části autor podáVá srozumite|ný a \^lstÍžný přeh|ed zna|ostí potřebných k Vysvět|ení Výsjedků. PodáVá přeh|ed jak
optických v|ákno\^lch senzorů, zvláště optÍckých V|áknouy'ch mikrofonů, tak metod zpracování signá|u generovaného Vsíii
akustických senzorú' V expeÍimentá|ní části se autor soustřediI na ce|oV|áknové uspořádání senzoru, použiI několik |ůzných
druhÚ konfigurace V|áknového interferometru' Pro lyrovnání driftu pracovního bodu interferometru a 2achování jeho
optimá|ní po|ohy použi] optický V]áknový fázo\.l modu|átor. V části Věnované zpracování signá|u se dip|omant zaměřiI na
určenítypu udá|osti, ana|ýzu šumu za úče|em vry|oučen í fa|ešných pop|achů a také na možnost |okaIizace událostiV prostoru
pokrytém sítí optických V|áknových mikrofonú. Dip|omant projevi| jak schopnost Využít numerické nástroje pÍo zpracování
signá|u, tak expeÍimentá|ní zručnost při sestavování experimentu cit|ivého na jem.á nastavení optických prvkú v|áknov.Í€h
inteďerometrů'

Formá|ní a jazYková úroveň, rozsah práce A - v.ýborně
Posudte sprovnost použíuqÚÍ9!ry!1!]i9!, !!pi!! 9b:94!ý9t] v proci Po:!ď]9 twografrckou a iozykovou stránku,
Práceje dostatečně přeh|edná, má Všechny foÍmá|ní náležitosti a odpovídající Úpravu' Naše|jsem jen máio typografických
nebojazykových chYb' Jedná se spíše o ojedině|á místa, která nemoh|a být odha|ena kontro|ou pravop;su použitým
editorem, např' na m ísto ,,testovacíh o prostoru,,je na str. 64 uvedeno spojení ,,tetova cího ptostoru.,' T]'to drobné
nedostatky nemajív|iv na ce|kový dojem z práce, č|enění práce považuji za |ogické a úpravu V.lbornou.

Výběr zdrojů, korektnost cita.í A - výborně
vyjádřete se k oktivitě studenta přizískávónío využívání studijních nateriá]ů k řešenÍzóvěrečné pÍóce' charokťerizujte Výběr
promenů' Posudte, zda stud9!1] yyqzi!v!9!hny r9levantní zdraje' oýěřte, zdo jsou všechny převzate prvky řódně odlišeny od
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vlastních výdedků a úvah, zda nedošla k porušeni citačni etiký o zdo jsou bibliogroÍické ciťoce Úplné o v soulodu s ciťačními
lvýl\!osLmi Ó nornaňi'
Je zřejmé, že studeni VěnovaIVeIké úsj|í studju re]evantní | i teratury, uVádíjak přehIedoVé monograf ie, tak novější
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časooisecke č|ánkV' Pievzate ťastLa od u řádně citován

Da|ší komentáře a hodnocení
vyjádřete se k Úrovni dosdžených h|,1vních výsledků závěrečné próce' např' k úrovni teoretických výsledkŮ, nebo k úravnio
Íunkčnosti íechnjckého neba progrd noýého vytvořeného řešeni. publikočnín výstupům, experimentální zručnosťi dpad,
VD bod l l l .

||l. cELKoVÉ HoDNocENL oTÁzKY K oBHAloBĚ' NÁVRH KLAslF|KACE
shrňte ospekty zóvěrečné próce, kteÍé nejvíce ovlivnily vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otózky, které by
mělstudent zodpovědět přiobhajobě zóvěrečné próce před komisí'

Pod|e mého názoru před|ožená práce sp|ňuje všechny stanovené cí|e a Vyhovuje formá|ním a faktickým
požadavkům k|adeným na tento druh prací' student se dobře zorientovaI Vodborné |iteratuře. Projevi|
experjmentá|ní zručnost nezbytnou pro úspěšnou praktickou reaIizaci nebo úpravu jak samotného optického
v|áknového mikrofonu, tak sítě těchto V|áknových mikrofonů a zpracováníakustických si8ná|ů s této sítě. oceňuji,
že se dip|omant dokáŽa| vypořádat se značně rozdí|nými typy ú|oh' jako je počítačové zpracování akustických
signá|ů, experimentá|ní sestavení sítě optických v|áknových senzorů; s použitím fázového modu|átoru vyřešiI
prob|ém posuvu pracovního bodu interferometru. Výs|edky p.áce mají naději na Využití V praktické rea|izaci
bezpečnostních systémů na bázi optických V|áknových senzorů.

otázky do diskuse přiobhajobě:

1. Na str. 39, na obrázku 4'1 je nakres|eno b|okové schéma optického V|áknového mikrofonu, na kterém je
uvedeno i předřadné V|ákno dé|ky 25 km. Může dip|omant podrobněji okomentovat Význam předřadného V|ákna?
Jaká je potřeba minimá|ní dé|ka předřadného V|ákna, příp. zda existuje optimá|ní dé|ka předřadného V|ákna?
2. Na str ' 77 je uvedena nepřesnost |okaIizace udá|osti určené na zák|adě korelačních funkcí signá|u od
jednot|ivých senzorů jako 86 m. V záVěru na slr '  79 pak autoÍ předpok|ádá z|epšení přesnosti loka|izace na
pouhých 1,7 m. Mohl by dip|omant podrobněji diskLJtovat, které parametry senzorové sítě určují přesnost určení
poIohy udá|osti a jak tuto přesnost z|epšit?

Před|oženou závěrečnou p.áci hodnotíÍn k|asifikačním stupněm A - v.ýborně.
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