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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 
Oponent práce: Ing. Oleg Sivkov, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav přístrojové a řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce obsahuje tři body. Vzhledem k hlavnímu cíli práce – porovnání modulačních technik pro vybraný víceúrovňový 
střídač - je zadán nejprve popis základních typů víceúrovňových střídačů, a poté problematika modulací těchto střídačů. 
Způsob zadání navádí k logickému postupu 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. 

Lze konstatovat, že kapitola 2, ve které je celkem podrobně popsána teoretická část víceúrovňových měničů, splňuje první 
bod zadání. Druhý bod zadání je splněn vypracováním kapitol 3, 4 a 5, které do dostatečné hloubky popisují problematiku 
modulací pro víceúrovňové střídače. Toho je též využito pro pozdější simulace. V kapitole 6 je popsáno hodnocení 
modulačních technik. Kapitola 8 se zabývá simulací víceúrovňového střídače s plovoucími kondenzátory řízeného různými 
modulacemi a v kapitole 9 jsou diskutovány výsledky simulací. Tím je splněn poslední bod zadání. 
 

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

Postup řešení teoretické i praktické části hodnotím kladně. V teorii jsou popsány výhody a nevýhody víceúrovňových měničů 
vůči dvouúrovňovým, dále jsou popsány nejběžnější druhy víceúrovňových měničů, různých typů modulací a modulačních 
technik, které jsou v této práci dále použity. Pro splnění třetího bodu zadání, byl vytvořen simulační model třífázového 
tříúrovňového měniče s plovoucími kondenzátory. Pomocí tohoto modelu byly provedeny vhodné simulace. Z těchto 
simulací pak byla provedena harmonická analýza. Výpočet a analýza harmonických je provedena správně. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student v práci prokázal velmi dobré znalosti řešené problematiky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z typografického hlediska je práce na velmi vysoké úrovni, hodné absolventa technické vysoké školy. 

 

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. 
Bylo použito dostatečné množství odborné literatury – knihy, skripta, diplomové práce, disertační práce, datasheety.  
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Veškerá použitá literatura byla vhodná pro vypracování této práce a byla též náležitě citována. 
 

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. 
 

1. Jaké výhody a nevýhody mají vůči sobě tříúrovňový střídač s plovoucími kondenzátory a tříúrovňový 
střídač s upínacími diodami? 

2. Jak lze provést 2K-přechod znázorněný na obr. 2.8 (str. 9)? 
3. Jak by vypadalo fázové napětí tříúrovňového střídače s plovoucími kondenzátory v případě, že by nebyl 

použitý stabilizační algoritmus k udržení kvazikonstantního napětí na plovoucím kondenzátoru? 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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