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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Generování vysokonapěťových pulzů pro testování CMTI 
Jméno autora: Bc. Tomáš Nekvapil 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Vít Záhlava, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mikroelektroniky 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
 
Cílem práce je navrhnout generátor vysokonapěťových pulzů s proměnnou rychlostí přeběhu. Generátor bude používaný 
při testování izolovaných AD převodníků v Texas Instruments. 

 
Splnění zadání splněno 
 
Zadání práce bylo bezezbytku splněno. Student provedl řadu simulací návrhu klíčových částí obvodu, navrhnul a realizoval 
generátor do 1500V s nastavitelnou rychlostí přeběhu 10..200V/ns. Generátor byl úspěšně testován v ostrém provozu. To 
vše v laboratořích Texas Instruments v Mnichově. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student přistupoval k zadané problematice velmi aktivně a iniciativně. Pravidelně jsme konzultovali průběh prací, student 
prokazoval vždy vynikající schopnosti samostatné tvůrčí práce. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
 
Práce má vysokou odbornou úroveň. Student využil znalosti získané studiem výkonové elektroniky, měření, programování, 
simulací… Svých výsledků dosáhl především díky cílevědomé a systematické práci v laboratořích TI. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Práce má nadstandardní grafickou a jazykovou úroveň. Formální stránka práce je v pořádku, splňuje požadavky kladené na 
práci tohoto typu. Je zpracovaná přehledně, poutavě a jednoznačně z ní vyplývá vlastní přínos studenta. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
. 
Práce obsahuje seznam 52 citací, které odpovídají řešenému tématu, a i po formální stránce jsou v pořádku dle citačních 
zvyklostí. Převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních výsledků. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student zúročil veškeré poznatky nabyté náročným studiem.  

Z práce je patrný cit pro detaily elektronického návrhu a excelentní elektronické myšlení.  

Student svými zvolenými postupy a dále systematickou prací v laboratořích TI dokázal, že bude 
výtečným a vyhledávaným návrhářem. 
 
K práci nemám žádné otázky. 
 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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