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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv turbulencí na optický bezdrátový spoj s bezpilotním prostředkem 
Jméno autora: Martin Tóth 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektromagnetického pole 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektromagnetického pole 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je zaměřena na využití optických svazů pro přenos dat mezi pozemním segmentem a letící platformou. Zahrnuje 
v sobě jak teoretickou část v podobě analýz vlivů atmosférických jevů na dané spoje, tak i verifikaci experimentální v podobě 
měření vlivu turbulencí. 
 

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. 

Veškeré mé požadavky na bakalářskou práci byly splněny. 
 

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. 
Martin Tóth řešil práci velmi aktivně od sestavení měřicí linky až po zpracování měření. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V rámci písemné části bych očekával větší použití externích zdrojů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Až na drobné překlepy hodnotím formální úroveň velmi dobře, řadu mých připomínek student zapracoval v průběhu 
finalizace bakalářské práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
K porušení citační etiky nedošlo. Některé ze zdrojů by bylo lepší nahradit lepšími relevantními časopiseckými publikacemi. 
 

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 zručnost i apod. 
Celkově jsem s prací pana Tótha velmi spokojen. Jedná se o pilotní test průchodu optického svazku různými turbulentními 
vrstvami, na který mohou navázat další studentské práce.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Kladně hodnotím zejména realizaci experimentálního spoje a kritické zhodnocení průchodu optických svazků 
vrstveným turbulentním prostředím, což byl primární účel této bakalářské práce.  Drobné formální nedostatky 
nijak nesnižují celkové výstupy práce. 

 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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