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Úkolem diplomanta bylo seznámit se s problematikou mikrovlnných filtrů tvořených koaxiálními 
rezonátory a pomocí CST Studia navrhnout diplexer tvořený dvěma triplety. 

Dále si měl diplomant osvojit techniku Tuning-Space Mapping a s její pomocí optimalizovat navržený 
diplexer. Takto získané výsledky měly být ověřeny na funkčním prototypu. 

V neposlední řadě se měl diplomant zabývat problematikou syntézy obecné topologie filtru. 

Na úvod musím konstatovat, že zadání DP je natolik rozsáhlé, že by vydalo za dvě samostatná 
témata. A tak srozumitelně popsat celou problematiku na padesáti stranách je prakticky nemožné. 
Což je bohužel hlavní nedostatek této DP. A je to škoda, protože diplomant očividně odvedl kus 
povedené práce v oblasti mikrovlnných filtrů, která mimo jiné znamenala i prokousání se ne zcela 
triviální matematikou a vytvoření originální aplikace v Matlabu. Už to samo o sobě by vydalo za kvalitní 
diplomovou práci. Jen to lépe prodat. 

Jestli se některé DP vyznačují zbytečným opisem základních vztahů a obecně známých skutečností, 
tak tady tomu je zcela naopak. Postrádám popis jednotlivých kroků při syntéze vazební matice včetně 
komentářů. Dále srozumitelnější popis metody TSM a její aplikace a v neposlední řadě i podrobnější 
přehled koaxiálních filtrů a jejich topologií. 

Je škoda, že diplomant nevěnoval sepsání DP více času. Graficky je práce úhledná včetně dostatečně 
kvalitních převzatých obrázků. V textu se objevuje jen málo překlepů a drobných nepřesností. DP 
doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

- co je to kanonická topologie? 

- Jak je zajištěna konvergence při optimalizaci filtru z kap. 4? 
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