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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh kruhově polarizované antény ve vlnovodu s využitím 3D tiskárny 
Jméno autora: Bc. Adam Roxer 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 

Katedra/ústav: Katedra elektromagnetického pole 

Oponent práce: doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. 

Pracoviště oponenta práce: VUT v Brně, FEKT, UREL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce považuji za zajímavé a průměrně náročné.  

 

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. 

Důvody nerealizace polarizéru vybaveného trychtýře jsou v práci jasně vysvětleny. Zadání práce považuji za splněné. 
 

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

Diplomant při řešení práce postupoval správně. Výhradu mám jen ke stanovení zisku měřených antén dle vztahů (61) a (62), 

protože ty neberou v úvahu správnou hodnotu korekčního faktoru s uvážením skutečné hodnoty osového poměru měřených 

antén (použitý korekční faktor 3 dB je platný jen pro osový poměr 0 dB). 

 

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. 
Z odborného hlediska je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Výhradu mám jen k následujícím věcem: 

- diskuze výsledků simulací a jejich porovnání s měřením by si zasloužila větší pozornost; 

- v diplomové práci je uvedena spousta obrázku s vyzařovacími diagramy, bohužel hlavně u měřených diagramů není 

uveden kmitočet měření; 

- v případě měřených vyzařovacích není zřejmé, proč je na jejich radiální ose uvedena popiska „Pin[dB]“; 

- v práci není uveden změřený osový poměr realizovaných antén v závislosti na kmitočtu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z formálního hlediska je práce zpracována kvalitně. Oceňuji, že ji diplomant napsal v angličtině. 

 

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. 
Pro řešení práce diplomant využil 32 zdrojů, které jsou relevantní k dané problematice. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Bez komentáře. 

 

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. 

Předložená závěrečná práce je zpracována poměrně pečlivě a doporučuji ji k obhajobě. Bohužel, vyskytují se v ní 

ale menší chyby a nepřesnosti, které pravděpodobně pramení z diplomantovi menší zkušenosti.  

Otázky k obhajobě: 

1. Jak si vysvětlujete pokles činitele odrazu v simulovaných datech u kruhového polarizéru kolem kmitočtu 

3,4 GHz? 

2. Jaký je rozdíl v rozměrech antén zadaných do výroby a vyrobených?  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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