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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Interferometrický vlnovodový senzor pro měření výšky vodní hladiny 
Jméno autora: Tomáš Vaňkát 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektromagnetického pole 
Oponent práce: Ing. Vadim Závodný Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: On Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předložená práce obsahuje jak teoretický rozbor ověřený simulací, tak i realizaci obvodu a zhodnocení dosažených 
výsledků. Vzhledem k výrobě prototypu čidla považuji práci za časově náročnější 

 

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. 

Vzhledem k předloženým výsledkům měření, které jsou výrazně lepší, než požadovaná tolerance chyby měření považuji 
práci za splněnou. 

 

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

Student využil teoretických poznatků prezentovaných v literatuře, následně navrhnul prototyp, jehož funkci ověřil 
v simulátoru pole a úspěšně realizoval formou prototypu. 

 

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 rozvinul možnosti mikrovlnné interferometrie, které vycházejí z předchozích prací, realizovaných na pracovišti 
katedry elektromagnetického pole. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce nevykazuje zásadní nedostatky a grafická úprava je velmi dobrá 

 

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 vychází z předchozích publikací katedry elektromagnetického pole a dále tuto problematiku doplňuje zahraničními 
prameny. 

 

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. 
Vzhledem k úspěšně prezentovaným výsledkům realizovaného prototypu čidla považuji tuto práci za mimořádně zdařilou. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Tato práce posouvá problematiku mikrovlnné interferometrie, kterou se zabývá katedra elektromagnetického 
pole, k funkčnímu prototypu mikrovlnného čidla. Student prezentoval teoretické znalosti problematiky mikrovlnné 
reflektometrie, ověřil funkčnost na modelech v programech AWR Microwave Office a CST Microwave Studio, 
prezentoval znalost kalibrace a práce s vektorovým analyzátorem a zpracováním dat v programu Matlab. Páci 
považuji vzhledem k prezentovaným výsledkům za mimořádně zdařilou. 
 
Otázka: V kapitole 2.4 jste volil impedanční přechod tzv „Triangular Taper“, který je svým tvarem méně náročný 
pro výrobu. Dokázal by jste ho srovnat s přechodem tzv „Klopfenstein Taper“ 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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