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ll. HoDNocENí JEDNoTtlVÝcH KRlTÉRlí

Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné práce.
Práce zahrnuje podrobnou reŠerŠi jak technik elektronkouich zesilovačů, tak konkrétních vyráběných typů zesilovačů.

měřením dostupných typů zesilovačů.

Splnění zadání s@
ň^---)rL-Posud'te, zda PředloŽenó zóvěreČnó práce sptňuje zadóní. V komentáři případně uvedte iady zadóní, které nebyly zcela
sPlněnY, nebo zda je Próce oProti zadóní rozŠÍřena. Nebylo-ti zadání zcela splněno, pokuste se posoudít závažnost, dopady apřípadně i příčiny jednoťlivých nedostatků.
student splnil zadání. výhrady lze mít k rozsahu řešení jednotliuých bodů, kdy základním zapojením elektronkorných
zesilovaČŮ je věnována Podstatná Část reŠerše na úkor ostatních typů (tranzistorovrých a digkálních), které jsou uvedeny
velmi stručným popisem na dvou stranách.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce
Posudte, zda bYl student během řeŠení aktivnÍ, zda dodržoval dohodnuté ťermíny, jesťIi své řešení průběžně konzultoval a zda
bYl na konzultace dostateČně připraven. Posuďte schopnost studenta sqmostatné tvůrčí práce,
Student řeŠil Práci zcela samostatně. S vedoucía!9rr3g|!9yq!ryob!§lnatiku nepravidelně zejména ke konci řešení.

Posud'te Úroveň odbornosti závěreČné práce, vyuŽití znalastí získaných sťudiem a z odbarné literatury, využiťí podktadů a datzískaných z praxe.
Student vYuŽil PoznatkY ze studia a mnohé partie musel nastudovat samostatně, jelikož se jedná o starší problematiku, ale
stá|e WuŽÍvanou.VýtkY lze mít k nepřesným formutacím (např. linearizované parametry mÁto parametry v sekci 2.2 apod.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce
Posudte sPróvnost PouŽÍuóní formótních zópisů obsažených v próci, Posuďte typografickou a jazykovou strónku.
Zde jsou největŠÍ nedostatky vlastní práce, které zřejmě pramení z nedostatku čaiu. členěn í práce není ideální. Není jasně
oddělena Část reŠerŠní od vlastního Přínosu, což je dáno snahou studenta o sjednocení jednotliv,ých problematik práce. ero
daný tYP dokumentu to vŠak není vhodné (např. sekce měření zesilovače v kapitole modelů elektronek). Z typografického
hlediska je třeba uPozornit na příliŠné vertikální mezery při formátování velkých obrázků a mnohá přetečení rozměru
tiskového zrcadla {lze využit obrázky a tabulky na vrlšku apod).

Výběr zdroiú, korektnost citací A - 
"ýborněvyjódřete se k aktivitě sťudenta při získávání a využívóní sťudijních materiótů k řešení zóvěrečné próce. charakterizujte výběrpramenŮ, Posuďte, zda studentvyuŽil vŠechny relevantní zdroje. ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny odvlastních výsledkŮ a Úvah, zda nedoŠlo k porušení citační etiky a zda jsotu bibliografické ciiace úptné a v soulqdu s cítačními

zvyklostmi a narmami.
student dobře využil dostupné zdroje informací, které korektně citoval.
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Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovní dosažených hlavních výsledků zóvěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledkŮ, nebo k Úrovni a

funkčnosti technického nebo programového vywořeného řešení, pubtikačním výstupŮm, experimentólní zruČnosti aPod,

ltl. cEtKoVÉ HoDNocENín rvÁvnn KLAslFlKACE

ilhrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

próci studenta hodnotím cetkově jako průměrnou, student řešil Úkol z oblasti hudební elektroniky, která je mu

b!ízkó, nicméně bez předchozích praktických zkušeností, které musel získot při simulacích a měřenÍ. Zde je tqké

největší přínos próce. V rómci bakatóřské úrovně dosáht vetmi dobrého výsledku, Próce PŮsobí neusPořódaně,

n'rcméně student prokózal samostatnost a schopnost řešit zadané téma,

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B _ velmi dobře,

Datum:4.6.2a2O Podpis:
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