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ll. HoDNocENí JEDNoTLlVýcH KRlTÉRlí

zadání

mimořádně náročné

Hodnocení náročnosti zadóní zóvěrečné próce.

Zadání sice mohlo vypadat jednoduše, ale skryté části jsou zcela jistě nad možnostmi inženýrsképráce.
isou zeiména z důvodu absence zadání
ýkonů nebo parametrů vláken.
Sp!nění zadání

splněno s většími v,ýhradami

Posudte, zda předloženó zóvěrečnó próce splňuje zadání. V komentáři případně uved'te body zadóní, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zodání rozšířena. Nebylo-\i zadání zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady o
případně i příčinyjednotlivých nedostatků.

Praktická měření byla zaměřena pouze na jeden parametr zesilovače a jeho závislost na vlnových délkách
signálů a čerpání.Z měření není jasné, zda je použit modulovaný signál nebo CW a grafy napovídají spíše2.
variantě nebo modulaci v rozmezí 100 ns - 1 us.
Zvolený postup

řešení

částečněvhodný

Posud'te, zda student zvolil spróvný postup nebo metody řešení.
řešení ie frekvenčně závislÝ a neobsahuie měření sNR.

odbornáúroveň

c-dobře

Posud'te úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literotury, využitípodkladů a
dat získaných z proxe.
Příliš krátký čas na studium literatury se projevit v míchání různých materiálů. Chování zesilovacího prostředí není dáno
jen dopantem (v tomto případě Tm), ale ijeho koncentrací, umístěním a chemickým složením hosta.

B - velmidobře
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce
Posud'te spróvnost používóníformálních zápisů obsažených v próci. Posud'te typografickou a jazykovou strónku.
číslování
uvádění zdrojů a citací.
a chvbv v citacích. Teoretická část bv si zasloužila d

Výběr zdrojů, korektnost

citací

C - dobře
při
Vyjódřete se k aktivitě studento
získóvóní a využívónístudijních materiólů k řešení zóvěrečné próce. Charakterizujte
pramenů.
výběr
Posudte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny |řevzaté prvky řódně
odlišeny od vlostních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušenícitačníetiky a zda jsou bibliografické citace úplnéa v souladu
s citačnímizvyklostmi a normomi.

Čeka! bych mnohem více zdrojů pro optické zesitovače a optické součástky. Už jenom z důvodu zaměření na
spektrální vlastnosti zesílenía opticky závisIých součástek. Opomenutím spektrálních závisIostí (WDM
1550/2000), směrovosti a mezikanálové izolace došlo i k chybné interpretaci v,ýsledků měření.
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Vyjódřeťe se k úrovni dosažených hlorní,
funkČnosti technického nebo Programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentólní
zručnosti apod.

ltl. cELKoVÉHoDNocENí,otÁzt<v K oBHAJoBĚ, tvÁvu KLAslFlKACE
Shrňte asPektY zóvěreČnépróce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové
hodnocení. IJved,te případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí.
pro zesilovóní optických signálů
bych určitě uvítal mnohem hlubší rozbor, zvlóště v případě modulovoných
signótů.
v próci se objevují nejasnosti próvě ze smíchóní literatury pojednóvající
zesilovónítelekomunikačních signólů a
periodicky spínaných signólů (Q-spínaných a mode-lockovoných).
kdyby tento teoretický rozbor byl proveden
ÚPlně, bYlo bY outorovi Próce zřejmé, Že si nemůževystačit pouze
s měřením výkonu a měřením spektra optickým
spektrólním analyzótorem. stejně tak v práci dochózelo k míchóní mezi
různým prostředím zesilovače (dopované
SiO2/SiO2+GeO2 vs. ZrF4). Próce by potřebovala více času, řešenítétoproblematiky
není na 3 měsíce studia o
exPerimentŮ. Z dŮvodŮ uspěchanosti jsem se nakonec přiklonil spíše
k hodnocení C než B.
Doporučené otózky:

1. co mne nejvíce zojímó na zesilovanítelekomunikačního signólu?
2, Jak vznikó šum v zesilovači a co ho ovlivňuje?
3, Jok je definovóno ŠumovéČÍsloSNR a jak se měří? Je lepšívelkó nebo maló
4. Jaký je rozdíl mezi LASERen a zesilovačem?

předloženou závěrečnou práci hodnotím
klasifikačnímstupněm c - dobře.
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hodnoto sNR?

