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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dispersní charakteristiky houbičkové struktury 
Jméno autora: Martin Henych 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Radioelektroniky 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student samostatně nastudoval problematiku metamateriálů a šíření elektromagnetických vln podél periodických vedení. 
Jedná se o problematiku, která jde daleko za znalosti získané v základních kursech bakalářského studia. 
 

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. 

Zadání práce bylo splněno a v oblasti analýzy struktur s 2D super-buňkami i překročeno. 
 

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 pracoval samostatně, pravidelně jsme konzultovali jednotlivé kroky řešení.  

 

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 samostatně nastudoval problematiku metamateriálů a šíření elektromagnetických vln podél periodických vedení. 
Jedná se o problematiku, která jde daleko za znalosti získané v základních kursech bakalářského studia. Za nejdůležitější 
považuji analytický výpočet disperzních charakteristik studovaných vedení, která jsou schopna přenášet zpětnou 
elektromagnetickou (left-handed) vlnu, která vykazuje zápornou fázovou rychlost. Vlnová délka zde oproti chování běžných 
vln roste se vzrůstem frekvence. Disperzní charakteristiky vypočtené zvoleným analytickým postupem dobře odpovídají 
charakteristikám vypočteným profesionálním softwarem a experimentu, kde je fázová konstanta vlny určena ze směru 
maxima vyzařování. Vedení byla autorem využita k návrhu antén s vytékající vlnou. Tyto antény nepracují na rezonančním 
principu, jejich odezva je relativně širokopásmová a lze řídit směr vyzařování změnou kmitočtu od zpětného k dopřednému 
směru. Antény byly vyrobeny ve firmě Pragoboard a změřeny jejich vyzařovací diagramy a rozptylové parametry. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je vypracována na vysoké grafické úrovni, odpovídá standartům psaní technických a vědeckých textů. Jazyková stránka 
je na dobré úrovni. 

 

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. 
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Student využil při vypracování práce doporučenou literaturu. Převzaté partie jsou důsledně označeny pomocí odkazů na 
příslušné zdroje. 
 

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. 
Autor vedle požadované analýzy chování periodických struktur složených z jedné řady základních stavebních buněk (1D) se 
věnoval i analýze vedení složených z tzv. superbuněk. Tyto superbuňky budou v další práci využity pro konstrukci struktur, 
které budou pracovat na nižších kmitočtech, než 1D struktury. Velmi pozitivně hodnotím experimentální ověření teoreticky 
získaných výsledků. Experimenty jsou nedílnou součástí každého výzkumu. Výsledky získané při řešení této bakalářské práce 
posloužily k vypracování textu: J. Machac, M. Henych, A. Omar: Metasurface Supercell for Leaky Wave Antennas, který byl 
zaslán k publikaci v časopisu IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters a který je v současné době v oponentním 
řízení. 
Věřím, že na problematice této práce budeme s panem Henychem spolupracovat i v budoucnosti v rámci jeho diplomové 
práce a že vytvoříme mezinárodní vědecký tým: Macháč, Henych, Omar (Prof. Abbas Omar, Universita v Magdeburgu, 
Německo). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Pan Martin Henych pro vypracování předložené práce musel nastudovat problematiku šíření elektromagnetických 
vln periodickým prostředím. Odvodil metodu analytického výpočtu disperzních charakteristik popisujících šíření 
vln. Za nejcennější výsledek považuji experimentální ověření získaných výsledků pomocí změřených vyzařovacích 
charakteristik a změřených rozptylových parametrů - odraz - impedanční přizpůsobení na vstupu antény, která je 
na konci zakončena přizpůsobenou zátěží. Tyto experimenty potvrdily platnost provedených simulací a 
analytických výpočtů. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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