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Student se ve své práci věnuje návrhu a realizaci antény s předzesilovačem pro vícepásmový přijímač 
GNSS. Úvodní kapitoly obsahují výčet frekvenčních pásem používaných v současných družicových 
navigačních systémech a popisují některé typy antén pro příjem navigačních signálů. Teoretická část 
je velmi obecná a postrádá technický popis dané problematiky. Chybí specifikace důležitých 
parametrů (např. šířky pásem navigačních signálů, požadavky na nízkošumový předzesilovač), 
zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých typů antén a zdůvodnění vybraného řešení. 

V realizační části práce byla navržena, odsimulována a vyrobena dvoupásmová anténa s 
dvoustupňovým nízkošumovým zesilovačem. Autor uvádí množství výstupů ze simulátorů. Zcela chybí 
specifikace parametrů použitého substrátu, postrádám rovněž bližší popis výsledků a postup, jak se k 
nim dospělo. U srovnání simulovaných výsledků a změřených průběhů chybí podrobné hodnocení a 
rozebrání možných důvodů, proč jsou rozdílné. Přímé rozdělení signálu z prvního zesilovacího stupně 
do dvojice pásmových filtrů vidím jako velmi nevhodné z hlediska impedančního přizpůsobení a mohlo 
by způsobovat uvedené nestability celkového zapojení. Z textu práce není zřejmé, zda student 
korektní rozdělení signálu vůbec řešil. Prosím o vysvětlení v rámci obhajoby práce. Postupy měření, 
podmínky ani zapojení měřícího pracoviště nejsou v práci uvedeny. 

Práce je logicky členěna a obsahuje jen minimu chyb. Formát některých grafů by mohl být lepší s 
důrazem na podstatné detaily. Student splnil zadání práce a i přes uvedené nedostatky doporučuji 
práci k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

Otázka č. 1: Jaká je odolnost LNA vůči silným rušivým signálům? 

Otázka č. 2: V práci úplně postrádám řešení problému nestabilit zapojení. Jaký byl zvolen postup 
jejich odstranění? 
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