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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Precizní laboratorní zdroj s předřazeným DC/DC konvertorem 
Jméno autora: Ladislav Havlát 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Jiří  Hospodka 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra teorie obvodů 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost práce je zejména v jeho komplexnosti, od návrhu lineárního stabilizátoru, spínaného preregulátoru a 
mikroprocesorovou řídící jednotku, přes jejich obvodovou implementaci a naprogramování až po sestavení funkčního 
vzorku, jeho měření a návrh mechanické konstrukce.    
 
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. 
Všechny body zadání byly splněny, vyjma procesorové části která nebyla dokončena vzhledem k časové náročnosti realizace. 
Nicméně zásadní bloky celého zařízení byly navrženy, realizovány a odzkoušeny s výbornými výslednými vlastnostmi. 
Z tohoto důvodu považuji zadání za splněné.   
 
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 řešil práci samostatně a iniciativně. S vedoucím pravidelně konzultoval dosažené výsledky i návrh dalšího postupu. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student velmi dobře využil poznatky ze studia a další podklady pro práci čerpal z odborné literatury vlastní rešerší. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsaná přehledně s minimem formálních a typografických nedostatků. 
 
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 velmi dobře využil dostupné zdroje informací, které korektně  citoval.  
 
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. 
Práce je poměrně rozsáhlá, přesto neobsahuje vše, co bylo vykonáno při návrzích a ověřování různých řešení ať už lineárního 
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nebo spínaného regulátoru.  
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práci studenta hodnotím celkově jako mimořádně zdařilou. K řešení student přistupoval velmi zodpovědně a práci 
řešil samostatně. Řešil přitom komplexní úkol, jak bylo uvedeno v hodnocení zadání.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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