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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  „Výkonový generátor funkcí řízený počítačem" 
Jméno autora: Bc. Adam PŮTA 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra Mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Josef Náhlík, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav 126-Inženýrství pevných látek 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Mimořádná náročnost zadání tkví především v požadavku vysokého výstupního výkonu generátoru požadovaných funkcí 
a široké kmitočtové škály. To si uvědomuje zřejmě i zadavatel neboť na dosažení 100 V a 10 A striktně netrvá. Bližší 
specifikaci by zasloužil i požadavek počítačového řízení. Realizaci digitální generace požadovaných průběhů s proměnnou 
frekvencí a amplitudou bych si dovolil považovat téměř za samostatný problém – viz teorie vzorkování signálů. 
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Byl jsem oponentem i první verze této DP. Předloženou druhou verzi lze považovat za práci nanejvýše navazující nikoliv 
nahrazující. Například „rešeršní část“ má jen několik stránek, kde je stručně vymezen pojem analogové a digitální 
generace funkcí. Následuje velmi detailní, ale občas poněkud nesystematický popis průběhu dílčích postupů "teoreticko-
experimentálního" řešení. Autor se zaměřil na digitální generaci požadovaných průběhů. Potřebný výkon obstarává zdroj 
ATX. Autor přílohou uvádí několik ilustrativních fotografií z realizace a závěrem informuje o destrukci řídicí desky 
„spálením“. Naměřené hodnoty před tím, než k destrukci došlo, autor neuvádí (zdá se, že reálná data nezískal) a pouze ze 
simulací soudí, že hodnoty výstupu by měly zadání vyhovět. Bylo by alespoň dobré uvést, proč k destrukci desky došlo a 
zkušenosti uplatnit při návrhu a výrobě nového řešení. Náhodné zničení je při používaných výkonech málo 
pravděpodobné a zkušenosti jsou vždy cenné (problémem může být např. realizace spínání H-mostu (polomostu)). Je 
proto obtížné posuzovat splnění zadání, když autor neuvádí žádné naměřené výsledky ani nepopisuje výslednou 
konstrukci. Při obhajobě by měl informace doplnit. 

 

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

Zvolený postup řešení je neobvyklý. Ze struktury textu plyne, že autor prováděl poměrně rozsáhlé dílčí úvahy a snad i dílčí 
experimenty ale pravděpodobně většinou metodou pokus-omyl. Reportážní a mírně chaotický způsob jejich prezentace 
však cíl těchto úvah spíše zamlžuje. Výsledné řešení pak fakticky uniká a ztrácí se v detailech, které na sebe ve výkladu 
občas nemají ani logickou návaznost (zmínka o EMC na str. 31). Prezentované obr. 3.1a až obr. 3.1d jsou toho rovněž 
dokladem. Postrádám i koncept cílového experimentu. Nemohu se ubránit dojmu, že autor postup řešení nekonzultoval 
průběžně s vedoucím práce.  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat získaných 
z praxe. 

Hodnocení odborné úrovně práce je rovněž obtížné. Snahu autora řešit dílčí problémy zadaného úkolu na náležité 
odborné úrovni nelze nesporně popřít, i když se vším nelze souhlasit. Například nápad řešit generaci požadovaných 
průběhů filtrací PWM signálu mi nepřijde šťastný (simulace na obr. 2.2. to dokumentuje). Nevadilo by mně, kdyby k 
digitální generaci průběhů využil autor více znalostí z literatury. Jeho simulované průběhy na str. 18 - 20 jsou jen základní 
výchozí představou. Autor by měl principiálně popsat roli H-polomostu a roli impulzního transformátoru v navrhovaném 
generátoru funkcí.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Struktura textu práce je nestandardní. Formální provedení práce je poznamenáno používáním slangových a citově 
zabarvených výrazů (str. 17, 15. ř. shora: "V zásadě se ale nic moc neděje."). Vyskytují se nedokončené věty (viz str. 26. : 
"Ten lze pomocí ICSP ..." ???  ) a gramatické chyby (str. 32, 3. ř. zdola  - ve slově vyplývá se píše tvrdé ý). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 

Soudím, že tištěnou literaturu používal autor minimálně a jen zřídka se na ni odvolává v textu práce. Obdobně je tomu i s 
internetovými odkazy. Rešeršní část je rozsahem velmi malá. Citační zvyklosti autor respektuje v omezené míře. 
 

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. 

Bez komentáře. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Konstatuji, že předložená diplomová práce má poněkud nestandardní charakter jak po stránce odborné, tak po 
stránce formální. I když její autor nesporně vykonal mnoho užitečné práce, jeho způsob prezentace a 
neexistence jakýchkoliv experimentálních dat budí jisté pochybnosti, které by měl autor při obhajobě rozptýlit. 
Práci proto k obhajobě doporučuji. 
 Například by měl realizované zařízení alespoň ukázat a jeho funkci komentovat jako celek. Případně 
uvést nějaká experimentální data. 
 Pro jaký průběh platí vzoreček č. (4.2)? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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