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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Inteligentní budič SiC tranzistorů 
Jméno autora: Jiří Hodný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Oponent práce: Ing. Jiří Tichý 
Pracoviště oponenta práce: Ricardo 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je poměrně rozsáhlé s teoretickou i praktickou částí. Nalezení způsobu řízení, který překoná současný konvenční 
způsob řízení se zdá být celkem ambiciózní cíl. 

 

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. 

Student dle mého názoru velmi dobře splnil teoretickou část práce, zejména část teorie spínání IGBT/SiC. V práci nejsou 
dokonale popsané dostupné konvenční metody buzení SiC tranzistorů, což je pochopitelné vzhledem k množství dostupných 
součástek a řešení na trhu. Dá se ale pochybovat o tom, že zvolený budič od firmy AgileSwitch představuje nejlepší 
dostupné řešení… 
Praktická část práce, jak modelování, tak realizace splněna je. 

 

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

Student dle mého názoru zvolil správný postup při řešení zadání práce. Podrobnější verifikace výsledků by zřejmě 
představovala časově velmi nákladný problém. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Jak teoretická, tak praktická část dosahuje velmi vysoké odborné úrovně. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Až na drobné chyby typu např. překlepů je práce na vysoké jazykové úrovni. Rozsah práce je odpovídající. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Mám jen drobnou výtku v oblasti nedostatečného studia současně dostupných řešení v oblasti inteligentních budičů. Jinak 
práce nakládá se zdroji i citacemi správně. 

 

Další komentáře a hodnocení 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti zadání jsou dosažené výsledky dobré. Student předvedl velmi slušné znalosti jak v 
rovině teoretické, tak při návrhu modelu a DPS i programování FPGA. Rovněž chválím validaci vytvořeného modelu 
pomocí reálného měření. Velmi dobrý je popis a diskuze parametrů ovlivňujících jak model, tak reálné spínání 
transistorů, zejména oscilací při spínacím ději.  Práce by mohla být rozsáhlejší v oblasti validace dosažených 
výsledků v celém pracovním rozsahu použitého tranzistoru.  

Navržené DPS dosahují vysoké úrovně, ale drobnějším nedostatkům se student nevyhnul. Zejména parazitní 
parametry přípravku pro testování transistorů by bylo možné dále snížit. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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