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Slovní hodnocení: 

Autor práce navrhl elektronickou část bezkabelového optického spoje. Jako softwarové vybavení 
správně použil již existující bloky. Práce obsahuje obsáhlý teoretický úvod, který kvalitně mapuje 
zadanou problematiku. Některé informace se v něm neustále opakují a někdy jsou informace uvedené 
ve špatném kontextu. Parametry LED jsou například porovnávány s parametry žárovek, což je pro cíl 
práce bezpředmětné.  

Praktická realizace neobsahuje návrh ani popis použité mechanické a optické části spoje. V teoretické 
části je uveden postup stanovení útlumu trasy, který však není použit při vlastním návrhu a parametry 
spoje jsou, zdá se, produktem dostupných součástek, ne požadovaných parametrů. Autor označuje 
spoj jako duplexní s identickými vysílacími a přijímacími moduly na obou stranách spoje. 
Nezohledňuje možnost vzájemné interference obou komunikačních kanálů ani nezmiňuje řešení 
takového stavu. Ověření funkčnosti se omezilo na pouhé otestování funkčnosti spojení bez vlastního 
měření dosažených parametrů - chybovosti, výkonové rezervy,  SNR - které jsou velmi dobře popsány 
v teoretické části práce. Popsané chybějící části návrhu a měření by jistě nebyly nad rámec zadání jak 
autor uvádí v závěru. V závěru je rovněž uvedeno, že spoj by měl dosahovat přenosové rychlosti 
100Mb/s a dosah okolo 100m. Toto tvrzení není vzhledem k předchozímu ničím podloženo a srovnání 
s komerčními výrobky je tedy velmi ambiciózní. 

Nicméně i tak je rozsah odvedené práce značný a celkově považuji práci za zdařilou s ambicemi na 
úspěšné pokračování projektu. Formální zpracování práce je také na dobré úrovni. 

Otázky k obhajobě: 

Jakým způsobem se vypočítá vzdálenost, na kterou považujeme optický bezkabelový spoj za funkční? 
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