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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Modulační techniky pro víceúrovňové střídače 
Jméno autora: Petr Stejskal 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: K13114 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K13114 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obtížnost zadání je volena na takové úrovni, aby diplomant prokázal, že je schopen hlouběji porozumět problematice, s níž 
měl dle osnov přijít během studia do kontaktu jen okrajově. Dílčí body zadaného tématu jsou voleny tak, aby byla studentovi 
umožněna samostatná tvůrčí práce. Studium cizojazyčné literatury je brána jako samozřejmost.  
 

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. 

Student splnil všechny body zadání v plném rozsahu. Ve třetím bodě zadání dokonce neporovnával pouze předepsané 
minimum typů modulací, ale dobrovolně si jich zvolil více. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student se věnoval práci velmi intenzivně. Ačkoliv pracoval samostatně, pravidelně docházel v konzultačních hodinách nejen 
proto, aby mne seznámil s postupem práce, ale především k věcné diskusi nad vyskytnuvšími se nejasnostmi. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je napsána na požadované úrovni odbornosti. Student nejenže prokázal schopnost rozšířit znalosti získané studiem, 
ale hlavně použít je při řešení konkrétního úkolu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je napsána na vysoké úrovni. Velmi kladně hodnotím jazykovou úroveň i její grafické zpracování.  

 

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. 
Student si z velké části sám dle svého uvážení vyhledával literaturu potřebnou k porozumění zpracovávané problematiky. 
Všechny použité zdroje citoval podle citačních zvyklostí. 
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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 zručnost i apod. 
--- 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Jako vedoucí práce jsem měl možnost sledovat, jak se student zhostil řešení zadaného úkolu. Po celou dobu řešení pracoval 
svědomitě a trpělivě. Za zmínku stojí hlavně studentova pečlivost, vzniknuvší zájem o řešenou problematiku a dodržování 
časového harmonogramu postupu řešení práce. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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