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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Spektrální analyzátor na směšovacím principu 

Jméno autora: Miloslav Pavlík 

Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Mikroelektroniky 
Oponent práce: doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Vysoké učení technické v Brně, Ústav mikroelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce hodnotím jako mimořádně náročné, které je pojaté komplexně. Cílem zadání je vytvoření 
použitelného spektrálního analyzátoru, vyrobitelného v amatérských podmínkách za přijatelné peníze. Jde tedy o mnohdy 
protichůdné parametry. 
 

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. 

Předložená práce splňuje zadání v celém rozsahu. Stanovené minimální parametry vyvinuté zařízení splňuje, některé 
parametry dokonce překračuje. Byla provedena analýza trhu, navrženo a realizováno zařízení, provedeny kontrolní měření a 
ekonomická analýza. Jediná část zadání, která nebyla splněna (v práci je ale tato část řešena) je zobrazení údajů na displeji. 
Souhlasím se zdůvodněním studenta a nemám k navrženému řešení výhrady.  
 

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

Předložená práce působí uceleným dojmem, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a vhodně se doplňují. Student vycházel 
z analýzy trhu, stanovil si ekonomické požadavky a následně provedl návrh jednotlivých částí spektrálního analyzátoru. 
Realizované části otestoval a provedl jejich doladění. Všechny postupy řádně popsal, vzniklé problémy odůvodnil a provedl 
jejich odstranění nebo předložil možné 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 je na velmi dobré úrovni, při řešení student prokázal své odborné znalosti, dobře se orientuje v dané 
problematice. Jeho řešení je přínosné a je možné jej dále rozšiřovat, některé možnosti na vylepšení uvádí student přímo 
v textu práce. Provedená ekonomická analýza realizovaného řešení, bere v úvahu hlavně cenu materiálu. Cena práce je sice 
vypočítána, ale výrazně podhodnocena – měla by vycházet z průměrné mzdy v daném oboru, nicméně dle mého názoru i po 
započítání práce vychází cena velmi dobře.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Práce je náležitě doplněna názornými ilustračními obrázky a vývojovými 
diagramy. V práci bych se vyhnul některým větám, např. „Úloha zbylých bodů je již jasná“ str. 13, „Je tedy zřejmé, že … není 
nic jiného, než …..“ str. 49,  které spíše patří do populárního časopisu, než do diplomové práce. Schémata mají velmi dobrou 
úroveň a čitelnost. Osobně bych preferoval překreslení některých převzatých obrázků do používané grafické podoby 
v ostatních částech práce, např. obr. 7.1. nebo Tab. 7.1.  
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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. 
Student vhodně cituje použitou literaturu a v dostatečném množství. Použitý styl citace, kdy student cituje samostatně 
každou stranu, ze které čerpal a někdy i tu stejnou pod více čísly např. zdroje [6], [7], [9], [10] nebo stejný katalogový list 
[15], [16] působí ve výsledku nepřehledně. Dále jako nepříliš vhodné vidím odkaz na studentské internetové uložiště, které 
zpřístupňuje různé cizí elektronické texty, jde o odkazy [3], [4], [5] , [6], [7], [8], [9], [10], přitom se jedná o klasická 
elektronická skripta. 
 

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. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce působí velmi dobrým dojmem, navržené řešení je přínosné a je možné jej dále rozšiřovat. Při 
řešení student prokázal své odborné znalosti a orientaci v dané problematice. Navržené zařízení překračuje 
parametry požadované v zadání práce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky: 

1. Jakou nejvýraznější inovaci je možné udělat na vašem zařízení v případě nového návrhu? 

3. Zvažoval jste použití výkonnějšího procesoru (např. s jinou architekturou), aby zařízení mohlo obsahovat 
požadovaný displej?  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 27.5.2015     Podpis: doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. 


