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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Inteligentní budič SiC tranzistorů 
Jméno autora: Bc. Jiří Hodný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření (K13138) 
Vedoucí práce: Ing. David Novotný 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra měření, MAGLAB 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání patřilo k náročnějším – vyžadovalo výborné teoretické i praktické znalosti spínání výkonových tranzistorů, 
zkušenosti se simulací elektrických obvodů, tvorbou schémat a tištěných spojů, dále také znalost programování ve VHDL. 

 

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. 

Všechny body zadání byly splněny bez výhrad. 
 

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 a iniciativně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na výborné odborné úrovni, teoretické předpoklady jsou podloženy simulací a následně ověřeny na reálném 
prototypu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledná, psaná spisovnou češtinou a formálně v pořádku. 

 

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. 
Použité informační zdroje jsou kvalitní a citace použity správně. 

 

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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student si kladl za cíl navrhnout metodu řízení tranzistoru, která v porovnání s konvenčním způsobem řízení 
umožní dosažení nižších výkonových ztrát v SiC čipu při zachování napěťového překmitu na tranzistoru. Tento cíl je 
ambiciózní zejména ve vztahu k poměrně náročné realizaci řídících obvodů, na které jsou kladeny vysoké nároky 
z pohledu odolnosti vůči rušení a dynamiky – vypínání zvoleného tranzistoru je děj, který se celý odehraje v řádu 
malých desítek nanosekund. Tyto dva požadavky jsou navíc protichůdné. Navržená metoda je unikátní v kontextu 
popsaných komerčních budičů a v uvažované aplikaci dosahuje velmi slibných výsledků. Při měření s navrženým 
inteligentním budičem byla zjištěna podstatná (cca 50 %) redukce vypínacích ztrát oproti konvenčnímu buzení. 
Návrh funkčního prototypu, který překonává konvenční buzení a též komerční inteligentní budič, považuji za 
významný úspěch.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 24.8.2021     Podpis: 


