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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za průměrně náročné, adekvátní bakalářské práci. 

 

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. 

Dle pokynů k vypracování a předložených výsledků bylo zadání splněno. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Obecně se dá postup označit za vhodný, v práci ale chybí základní parametry diod jako je tzv. L-I-V charakteristika či 
frekvenční odezva, které slouží jako základní informace pro návrh vysílače. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce správně čerpá jak z odborné literatury v podobě knih či vědeckých článků, zároveň ale obsahuje řadu citací z různých 
webových stránek, jejich relevantnost lze těžko ověřit. V praktické části oceňuji řadu různých parametrů, pro které byl spoj 
měřen pro OCC, naopak u spoje s fotodiodou mi tato variabilita chybí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje celou řadu překlepů, nepřesných formulací, špatné číslování obrázků, špatně psané citace, chyby 
v seznamu zkratek apod. Některé grafy jsou špatně čitelné a mají nesprávně popsané osy. Rozsah práce je v pořádku. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Zdroje byly vybrány jak z odborných publikací (z databáze IEEE), řada z nich pak z kvalitních časopisů. Například ale 
reference [7] by v práci být neměla. Na druhou stranu, některé citace pochází z webových stránek, které by měly být v co 
největší míře eliminovány.  

 

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 zručnosti apod. 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Viz. celkové hodnocení níže. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce se zabývá přenosem informací pomocí viditelného světla, tzv. visible light communications (VLC). Po 
teoretickém úvodu, ve kterém se autor věnuje obecně VLC problematice, popisu různých typů LED jako vysílačů, 
přijímačů a různým typům modulací, se v praktické části zaměřuje na porovnání VLC spoje, který využívá v jako 
přijímač kameru a fotodiodu.  
 
K práci mám řadu připomínek. Kapitola 2.2 popisuje fotometrické veličiny, ale z práce není zřejmé, jak celá 
kapitola souvisí s VLC a jeho využití pro komunikaci. V části Modulace optického signálu pak autor zabíhá příliš do 
detailů, aniž by byly popsány základní principy modulace signálu pro optické zdroje LED. V praktické části pak 
nejvíce chybí základní charakteristiky LED (L-I-V křivka, frekvenční odezva), některé naměřené průběhy nemají 
zcela vypovídající hodnotu (např. obrázek 29). Chybí rovněž typ použitých čoček, či hlavní parametry použitých 
přístrojů (např. šířka pásma u fotodetektoru, osciloskopu apod.). V práci také není žádné celkové shrnutí 
naměřených hodnot (v tabulce či grafu), ze kterého by šlo jasně vyčíst naměřené hodnoty pro konkrétní 
parametry pro snadné porovnání.  
 
Otázky pro obhajobu: 

1) Jakým způsobem jste zvolil pracovní bod LED a amplitudu modulačního signálu? Jaké jsou odpovídající L-I-
V a frekvenční charakteristiky pro obě měřené diody? 

2) Co nejvíce limituje dosažitelné přenosové rychlosti ve VLC? 
3) Jaké jsou hlavní rozdíly mezi LED a OLED z pohledu VLC?  
4) Jaký byste navrhl vysílač a přijímač, pokud byste chtěl přenosu použít diody s čipy RGB (tj. signál by byl 

vysílán na 3 různých vlnových délkách)?  
5) Jaké typy čoček byly použity a jak ovlivnily průchod optického svazku? 
6) Pokud byste pro VLC spoj s fotodetektorem použil bílou diodu místo červené, byly by naměřené hodnoty 

(přenosové rychlosti) stejné/podobné? Odpověď také zdůvodněte. Jak by se pak choval spoj s kamerou 
v případě červené LED? 

7) V práci uvádíte, že jste při měření použil směšovač. Jaký je rozdíl mezi směšovačem a bias-T? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 7.6.2021     Podpis: Petr Chvojka 


