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Předložená diplomová práce Bc. Stanislava Kučery je zaměřena na problematiku návrhu zařízení pro 

přenos vysokorychlostního digitálního signálu HD-SDI. Písemná část diplomové práce obsahuje 

celkově 76 stran tématicky rozdělených do 7 kapitol, přičemž kapitolu 5, 6 a 7 o celkovém rozsahu 54 

stran lze považovat za jádro práce. V úvodní kapitole autor popisuje zvolenou koncepci zařízení podle 

zadávací specifikace. Cílem je konstrukce zařízení pro převod a přenos šestikanálového HD-SDI 

signálu pomocí linky 10 GE (10 Gigabit Ethernet).  V následujících dvou kapitolách čtenáře stručně ale 

technicky přesně seznamuje s nejdůležitějšími prvky vysokorychlostní sériové komunikace, popisuje 

podstatné vlastnosti a parametry uvedených standardů SDI a ethernetu. V páté kapitole se věnuje 

problematice integrity vysokorychlostních digitálních signálů podstatné pro budoucí návrh desky 

plošných spojů. Kapitola 6 a 7 je pak věnována samotnému návrhu a následnému oživení zařízení, 

včetně výsledků ověřovacích měření na realizovaných prototypech. V závěrečné kapitole student 

přehledně zhodnocuje dosažené cíle v diplomovém projektu. Text práce je dále doplněn o seznam 41 

pramenů použité literatury, schémata zařízení a podklady pro výrobu a osazení DPS. 

Celá práce je psaná přehledně a věcně, má odpovídající technickou úroveň a vhodné logické členění 

do kapitol. Oceňuji snahu studenta předcházet možným problémům s deskou plošných spojů 

prostřednictvím simulací a výpočtů v kapitole zabývající se integritou digitálních signálů. Diplomant v 

práci projevil široké znalosti z uvedené problematiky a schopnost systematické práce, při které využil 

možnosti současných vývojových nástrojů jako Matlab/Simulink, OrCad Pspice, Ansoft HFSS, Altium 

Designer, Xilinx ISE, iBert nebo HyperLynx. 



Slabším místem práce je z mého pohledu nedostatečné hodnocení příčiny rozdílů v předpokládaných 

impedancích a změřených hodnot na prvním prototypu (kap. 6.6.1) a také porovnání a zhodnocení 

stejného měření na prototypu druhém.    

Diplomový projekt lze považovat za dobrou ukázku inženýrského projektu z praxe, jehož řešení 

vyžaduje použití současných technologií a pokročilých vývojových a návrhových prostředí.   

Diplomová práce Bc. Stanislava Kučery naplnila požadavky zadání a kritéria kvalitní diplomové práce, 

proto ji bez výhrad doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajob ě: 

• Co považujete za možnou příčinu zmíněného nesouladu naměřených a očekávaných hodnot 
impedancí vedení v kapitole 6.6.1? Jaké byly  výsledky měření na druhém prototypu? Popište 
rozdíl v konstrukci vedení mezi prvním a druhým prototypem.  

• Co pro Vás představovalo největší problém v diplomovém projektu a jak jste tento problém 
vyřešil? 

 

 

 ____________________________ 
 Ing. Marek Bobula, Ph.D. 
 Oponent diplomové práce 


