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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Spínaný preregulátor pro laboratorní zdroje 
Jméno autora: Kouba Tomáš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 
Oponent práce: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce byl návrh obvodového zapojení a realizace prototypu spínaného zdroje. Vzhledem k možnému 
rozsahu teoretické a praktické části lze práci považovat za průměrně náročnou. 

 

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. 

Poněkud matoucí je parametr v zadání výstupního napětí Uout=5-25 V, ovšem v kontrolním měření zdroj dodává 30 V. 
Chování zdroje při hodnotách pod 25 V není ověřeno. 

 

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

Práce je dělena na teoretickou část s popisem obvodových zapojení a návrhovou část s postupným ukázkovým výpočtem 
hodnot obvodových prvků.  Praktická část zahrnuje návrh DPS a měření na funkčním prototypu. 

 

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. 
Autor podporuje návrh pomocí mnoha dostatečně komentovaných výpočtů, které podporují relevanci výsledných 
parametrů a čtenáři zjednodušují pochopení pravidel návrhu. Autor zvolil standardní postup popsaný v literatuře. 
Postrádám pulsní odezvu zdroje, která by potvrdila správnost navržené regulační smyčky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Velký počet pravopisných chyb a překlepů, nevhodná nebo slangová formulace (např. „induktor uzavře svůj 
proud“,“vynulovat jádro“), rovnice vs. vztah vs. vzorec, okamžité vs. statické hodnoty (u vs. U),chyby v terminologii, spínač 
označen jako „tranzistor sw“ (obr. 2.3), posunuté začátku odstavců, nekonzistentní značení (ESR, RESR), použití desetinné 
tečky, π vs. pi, řídící vs. řídicí. 

 

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. 
Bez námitek. 
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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. 
Ač je práce obsahově dobře vyvážena a její závěry spějí ke zdárnému cíli, shazují její úroveň zbytečné chyby 
typografického nebo formálního charakteru. Práce byla patrně finalizována ve spěchu a nebyl čas na korekce. 
Ovšem i přes tyto chyby je nutné uznat, že za hlavní přínos práce je nutné považovat dobře komentovaný průběh 
návrhu podložený praktickými výpočty a finalizaci návrhu ve formě návrhu DPS a demonstračního zařízení. 
Dosažené parametry splňují (s rezervou) zadání a i přes konstatované chyby vzhledem k rozsáhlosti a 
komplexnosti práce navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 

1) Jak se zdroj chová pro nižší výstupní napětí pod 25 V? 
2) Jaká je pulsní odezva zdroje? 

 
 
 
 
 
Datum: 4.6.2018     Podpis: Vladimír Janíček 


