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Vlastní posudek 

 

K vypracování oponentního posudku mně byla předložena dizertační práce výše uvedeného 

názvu a autora spolu s dalšími požadovanými dokumenty, dokládajícími autorovu studijní, 

pedagogickou a vědecko-výzkumnou aktivitu. 

Dizertační práce (dále jen práce) v rozsahu 164 číslovaných stran je psána v angličtině a na první 

pohled zaujme svým rozsahem a poměrně široce pojatým tématem. Práce obsahuje všechny části, 

které jsou požadovány a jsou běžné. Je rozdělena na dvě rozsáhlé kapitoly. Ta první se dosti 

podrobně věnuje rozboru současného stavu v oblasti tzv. nekonvenčních aktivních prvků. Čtenáře 

zaujme jejich značný počet a množství zkratek, které se v jejich souvislosti objevují. Obsah a 

členění kapitoly ukazují poměrně velkou šíři a hloubku autorových znalostí. Kromě běžného 

rozdělení a blokového přístupu jsou v kapitole obsaženy mnohé příklady klíčových částí aktivních 

prvků na tranzistorové úrovni. Kapitola vrcholí stručnými úvahami na téma oscilátorů a 

kmitočtových filtrů jakožto zvolených aplikací. 

Druhá, zřejmě stěžejní kapitola práce začíná shrnutím hlavních cílů, které se soustřeďují 

především do oblastí nových návrhových postupů nekonvenčních aktivních prvků a návrhu 

kmitočtových filtrů a oscilátorů, které patří v práci k hlavním aplikacím. Autor v této kapitole 

ukazuje své schopnosti v oblasti návrhu vybraných typů aktivních prvků, především konvejorů 

s důrazem na nízké napájecí napětí. Návrhové postupy jsou dopracovány až na tranzistorovou 

úroveň a doplněny počítačovým simulacemi. Nechybí množství rovnic a srovnávacích grafů, 

dokládajících vylepšení některých vlastností. V oblasti kmitočtových filtrů a oscilátorů se autor 

zaměřil na návrh nových obvodových řešení multifunkčních filtrů a dále oscilátorů a to v oblastech 

tzv. current-mode i voltage-mode. 

Celkově oceňuji zahrnutí vlivu podstatných reálných vlastností u některých obvodů a množství 

výstupů simulací ve formě kmitočtových, převodních a tolerančních charakteristik a vlivu teploty. 

Práci by jistě prospělo, kdyby se autor věnoval také praktickému ověření vybraných nových 

zapojení i za cenu menšího množství obvodů a prvků. Práce je tak založena zejména na 

počítačových simulacích, byť precizně a kvalitně realizovaných. Nechybí bohatý seznam 

citovaných prací, dokládající autorovu zběhlost v literatuře tuzemské i zahraniční. Po stránce 

obsahové se mi jeví dizertační práce jako kvalitní s poměrně širokým záběrem. Poučený čtenář 

nabude dojmu velkého množství vykonané práce v oblasti návrhu a simulací obvodů 

s nekonvenčními aktivními prvky. 

Po stránce formální nemohu než ocenit vysokou kvalitu zpracování práce jak po stránce textové 

a jazykové, tak grafické. Obrázky, grafy a tabulky jsou čitelné, často realizované v barvě a kvalitní. 

Grafika a text jsou rozumně provázané a práce je dobře čitelná. Mohu-li soudit, také úroveň 

angličtiny je na práce podobného typu solidní a neměl jsem při čtení žádné větší problémy. 

Osobnost doktoranda je doložena přehledy jeho studijních, pedagogických a vědecko-

výzkumných aktivit. Ve všech těchto oblastech překračuje autor minimální počet požadovaných 

bodů. V pedagogické oblasti se podílel na výuce laboratorních cvičení několika předmětů na 

ÚMEL. Z výčtu publikovaných prací usuzuji na poměrně solidní publikační schopnosti autora. Za 

vše svědčí celkem 7 realizovaných publikací v časopisech s nenulovým IF. Deklarovaný H-index 



 

 

v souladu s metodikou WoS má hodnotu 3. Vysoce hodnotím realizaci jednoho užitného vzoru a 

jednoho patentu z oblasti zapojení FG MOS a QFG MOS tranzistorů pro aktivní integrované 

obvody. 

Na základě předložené dizertační práce a dalších dokumentů mohu konstatovat, že autor 

prokázal potřebné odborné, jazykové i pedagogické schopnosti. Zvolené téma práce pokládám za 

aktuální, výsledy byly dostatečně publikovány a v práci lze nalézt původní originální autorovy 

přínosy, které spatřuji zejména v oblasti návrhu aktivních prvků na tranzistorové úrovni. 

Zmíněná hodnocení mě plně opravňují doporučit udělení akademicko-vědeckého titulu 

doktor v oboru Mikroelektronika a technologie podle platných zákonů a směrnic 

 

 

Otázky pro autora: 

 

1. Jaký je současný hlavní trend v oblasti výroby aktivních prvků pro analogové zpracování  

 signálů z hlediska použité technologie? 

2. Na straně 58 dizertační práce uvádíte, že oscilátory jsou lineárními obvody. Vysvětlete, za 

jakých podmínek to platí, resp. jaké jsou meze platnosti lineárních modelů. 

3. Jak a čím je omezena šířka kmitočtového pásma vámi navržených aktivních prvků a obvodů? 
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