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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Digitální generátor tvarových funkcí 
Jméno autora: Michal Bureš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra radioelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

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. 

Zadání bylo splněno, autor vytvořil funkční vzorek. (Ačkoliv na str. 4 tvrdí, že výstupní kmitočet bude alespoň 1GHz, což je 
pravděpodobně překlep.) 
 

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

Zvolený postup řešení je správný. V práci ovšem postrádám rozbor existujících řešení, alespoň rámcové porovnání s jinými 
metodami než je DDS. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, v práci postrádám analýzu výhod a nevýhod DDS metody – tvrzení, že číslicové 
metody nabízí košatější možnosti, samo o sobě nestačí. Autor zmiňuje malé zkreslení, ale nepíše, jak je velké. Těžiště práce 
spatřuji v návrhu filtru, který ale ve výsledné podobě neměl předpokládané vlastnosti. Oceňuji komplexnost práce, ovšem 
postrádám porovnání s obdobnými přístroji (tj. motivaci, proč se pustit do stavby). Dále chybí rigoróznější vyhodnocení 
kvality generovaných funkcí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková stránka práce má místy značné rezervy – jedná se zejména o čárky ve větách, gramatické chyby, chybějící podmět 
ve větě, místy nevhodné formulace, ze kterých čtenáři nemusí být zcela jasné, o čem autor píše. Autor pracuje s krátkými 
holými větami, které nejsou pro tento typ práce příliš vhodné. Po grafické stránce práci hodnotím jako poměrně zdařilou. 
Nerozumím podivně zarovnanému seznamu použité lieratury.  

 

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. 
Autor v práci pracuje s celkem 29 zdroji. Většinou se jedná o on-line zdroje, recenzované zdroje jsou zastoupeny v malé 
míře. Vzhledem ke konstrukčnímu charakteru práce to nepovažuji za zásadní problém.   
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 

Michal Bureš sestavil funkční vzorek generátoru tvarových funkcí a změřil vlastnosti syntetizovaných signálů. Jak 
autor sám konstatuje v závěru práce, návrh analogové části nebyl z nejzdařilejších.  

 

V rámci diskuse bych se rád zeptal na následující otázky: 

1. Mohl byste porovnat vlastnosti metody DDS s jinými metodami generování tvarových signálů z hlediska 
kvality výstupního signálu? 

2. Mohl byste kvantifikovat zkreslení jednotlivých funkcí? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2015     Podpis: 


