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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řešení VF obvodů v radiovém modulu 868MHz pro řízení veřejného osvětlení 
Jméno autora: Antonín Semerád 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektromagnetického pole 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Přemysl Hudec CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: K13117 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Práce zahrnuje rešerši, výchozí měření, počítačové návrhy, realizaci a výsledná měření.  

 
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. 
Vložte komentář. Zadání bylo 100% splněno, výsledkem jsou prakticky použitelná řešení. 

 
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. 
Vložte komentář. Student k práci přistupoval se zájmem a zodpovědně. Většinu návrhů a analýz provedl zcela samostatně.  

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. Student provedl docela rozsáhlou rešerši možných řešení, vypracoval několik variant řešení, jejich 
použitelnost ověřil počítačovými simulacemi včetně výpočtů výtěžnosti. Shoda mezi návrhem a výslednými měřeními je 
nadstandardní.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Text práce je přehledný, je v něm dost grafů a obrázků a jen málo překlepů a gramatických chyb. 

 
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. 
Vložte komentář. Bez připomínek. 

 
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).  Výsledky práce jsou velmi dobré a ihned prakticky použitelné. Student „trefil“ 
řešení na první pokus, což je v oboru spíše neobvyklé. Určitým problémem je písemná práce, kde se vyskytuje nemalý 
počet nepřesností. Jako příklady je možné uvést následující: 
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- Str. 4, odst 2.2:  „Rychlost  přenosu je v přímé závislosti s počtem změn signálu v čase, tedy frekvencí“. Co tím 
student myslel? 

- Str. 4, odst 2.2:  „Implikace přímé závislosti ztrát ve volném prostoru na frekvenci je dána efektivní délkou 
přijímací antény“. Jedná se o efektivní aperturu antény? 

- Str. 11, odst 3.1:  „Mikropáskové vedení …. a jeho použití nabízí výhodu jednoduchého ladění obvodů bez nutnosti 
RLC součástek“. Co tím student myslel? 

- Str. 13, odst. 3.2:   Upřesnění = všechny zmiňované antény jsou přibližně čtvrtvlnné. 
- Str. 22, vztah 3.16:   Podmínka pro s11 je a2=0 a obecně určitě ne s12=0 . 
- Str. 25, odst. 4.1:  S11 není Return Loss. 
- Str. 25, odst. 4.1.1:  Kalibrace VNA se určitě neprování pomocí Smithova diagramu. 
- Str. 28, odst. 4.1.1:  „Pokud, což je velmi pravděpodobné, výsledná hodnota není v bodě OPEN na admitančním 

…“. Co má tato věta znamenat? 
- Str. 54, Obr. 4.34:  Měl by být lépe popsán, není zřejmé, co je co. 
- Str. 68, Obr. 5.6 a 5.8:  Obrázky mají úplně stejný popis. Co platí? 

Dle mých zkušeností jsou výše uvedené problémy dány zejména tím, že student má v oboru zatím jen malé zkušenosti a 
předpokládám, že jeho diplomová práce bude v tomto ohledu podstatně lepší. Možná by mohl některé nepřesnosti (ty 
s otazníky) vysvětlit při obhajobě. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student k práci přistupoval se zájmem a zodpovědně. Provedl analýzu, návrh a měření odpovídající profesionální 
práci. Zcela vyhovující řešení navrhnul a realizoval na první pokus.  Nepřesnosti v textu jsou „nepříjemné“, ale 
moje hodnocení po úvaze neovlivnily. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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