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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Generování vysokonapěťových pulzů pro testování CMTI   
Jméno autora: Tomáš Nekvapil 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Jan Jeřábek 
Pracoviště oponenta práce: TTC MARCONI 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání požadovalo vymyslet, navrhnout, osadit a oživit funkční prototyp desky, která bude součástí systému pro testování 
CMTI analogových a digitálních obvodů. Student musel projevit orientaci a znalosti elektronických součástek, zejména 
tranzistorů a vysokonapěťových zdrojů. Z hlediska potřebných znalostí a schopností hodnotím zadání jako průměrně 
náročné. 

 
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. 
Všechny body zadání byly splněny. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup řešení se jeví jako správný a efektivní a student podle něj dokázal zadání splnit. Navíc nastínil některá další 
možná alternativní řešení. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce a teoretické znalosti jsou na dobré úrovni. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná v anglickém jazyce, jehož úroveň je na dobré úrovni a občasné gramatické chyby nejsou na úkor 
srozumitelnosti textu. V práci se objevují občasné nepřesnosti a zkratkovité vysvětlování daných problémů. Rozsah práce by 
mohl být menší a větší důraz bych kladl na výsledné měření a důkladnější ověření funkčnosti navrženého systému. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Odbornost zdrojů je dostačující a veškeré citace jsou řádně uvedeny. 

 
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. 
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Práce je celkově dobře zpracovaná, uvítal bych ale přehlednější obrázky layoutu jednotlivých desek, například zobrazení vždy 
pouze jedné vrstvy najednou. Chybělo mi také lepší zpracování výsledků měření navržené desky a lepší porovnání výhod 
oproti stávajícímu řešení podložené naměřenými daty. 

 
 
 
 
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. 
 
Vypracování práce vyžadovalo nastudování principů jednotlivých elektronických součástek a obvodů, schopnost 
navrhnout vlastní řešení a ovládání návrhového systému pro kreslení desek plošných spojů. V neposlední řadě pak 
finální výběr vhodných komponent a jejich osazení. Student musel projevit znalost návrhu vysokonapěťových 
obvodů, znalosti filtrace a simulace. Student si tak ověřil celkový vývoj reálného hardware a práce mu byla dobrou 
průpravou pro budoucí reálný vývoj v praxi. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jakým konkrétním způsobem se určily hodnoty odporů pro volbu zpoždění budičů jednotlivých výkonových 
tranzistorů? 

2. Proč byla změřena nelinearita rychlosti přeběhu náběžné hrany od hodnoty 1300 V? 
3. Byly tímto systémem již otestované nějaké reálné obvody a případně jak si tento systém vedl v praxi? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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