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Doc. Ing. Oldřich Ondráček, Ph.D., Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU, Ilkovičova 3, 

812 19 Bratislava 
 

Oponentský posudok doktorskej dizertačnej práce p. Ing. Jana Jeřábka s názvom 

„Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky“ 

 

 Na vypracovanie oponentského posudku som mal k dispozícii doktorskú dizertačnú 

prácu spolu s autoreferátom (skrátená verzia doktorskej práce), celkové bodové hodnotenie 

doktoranda, bodové hodnotenie jednotlivých aktivít a kópie najvýznamnejších príspevkov 

a publikácií. Posudok je vypracovaný na základe požadovaných bodov. 

 

Aktuálnosť zvolenej témy 

Predložená doktorská práca sa zaoberá predovšetkým výskumom nových prúdových 

aktívnych prvkov a ich aplikáciou v kmitočtových filtroch pracujúcich v prúdovom móde. 

Prednosti prúdového módu sú predmetom rozsiahlych rozborov a aplikácií v oblasti 

spracovania signálov. Aj keď sa prúdový mód zatiaľ nepresadil v masovom využitiu, tak je 

všeobecne považovaný za perspektívny predovšetkým v oblasti stavebných blokov 

zákazníckych integrovaných obvodov. Obsahom práce je návrh a analýza pôvodných zapojení 

kmitočtových filtrov v prúdovom móde pre tradičný nediferenčný režim spracovania signálov, 

ale aj nových štruktúr pre diferenčné spracovanie signálov. Z tohto pohľadu považujem tému 

doktorskej práce za vysoko aktuálnu, ktorá vyžadovala od autora vedecky podložené postupy 

a metodiky.  

 

Publikovanie výsledkov doktorskej práce a vedecká erudícia autora 

Doktorská práca má spolu s prílohami nadštandardný rozsah 147 strán. Je rozdelená 

do deviatich kapitol, pričom vlastné jadro práce predstavujú šiesta, siedma a ôsma kapitola, 

ktorých obsahom sú nové univerzálne kmitočtové filtre druhého rádu s tromi a viacero 

aktívnymi prvkami, multifunkčné kmitočtové filtre druhého rádu a jednoúčelové filtre 

druhého a vyšších rádov. Pôvodné časti doktorskej práce boli publikované formou 15 článkov 

v tuzemských neimpaktovaných časopisoch, 4 článkov v zahraničných neimpaktovaných 

časopisoch a v 7 článkoch v prestížnych časopisoch s citačným indexom. Okrem toho je 

autorom alebo spoluautorom 4 príspevkov na domácich  a 13 príspevkov na medzinárodnych 

konferenciách spolu s 5 pedagogickými textami. Ďalšie publikácie sú v príprave. Publikačná 

činnosť autora vysoko prekračuje základné požiadavky a možno len potvrdiť, že pôvodné 
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výsledky práce boli publikované na požadované úrovni. O vedeckej erudícii  a odborných 

schopnostiach Ing. Jana Jeřábka svedčí aj práca na troch projektoch grantovej agentúry Českej 

republiky, šiestich projektoch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, troch 

projektoch Europskej únie a dvoch projektoch VUT Brno.  

 

Pôvodné výsledky doktorskej práce 

Za pôvodné výsledky predloženej doktorskej práce a originálny prínos možno považovať: 

 

1. Pôvodný návrh, simulácia a experimentálne overenie troch obecných koncepcií KHN 

filtrov druhého rádu, u ktorých je možnosť nastavenia dôležitých parametrov (činiteľ 

akosti a frekvencia komplexne združených pólov) závislá na prúdových prenosoch 

prúdových zosilňovacích prvkov DACA. Jedná sa o návrh nediferenčných 

a diferenčných univerzálnych filtrov s využitím prúdových konvejorov, prúdových 

sledovačov  a transkonduktančných zosilňovačov. 

2. Pôvodný návrh, analýza a experimentálne overenie multifunkčného riešenia 

kmitočtových filtrov druhého rádu s prúdovými konvejormi, prúdovými sledovačmi, 

transkonduktančnými zosilňovačmi a prúdovým zosilňovačom s dôrazom na nízky 

počet použitých aktívnych prvkov.  

3. Pôvodný návrh vybraných jednoúčelových kmitočtových filtrov, ktoré obsahujú len 

prúdové aktívne prvky, a to v nediferenčnej ako aj v diferenčnej podobe. Uvedené sú 

simulácie pre filtre druhého a štvrtého rádu.  

 

Analýza všetkých navrhnutých obvodov bola sústredená predovšetkým na modulové 

frekvenčné charakteristiky a v prípade filtra typu fázovací článok na fázovú frekvenčnú 

charakteristiku a charakteristiku skupinového oneskorenia. Všetky výsledky simulácií 

a prípadných meraní ukazujú, že nediferenčné a diferenčné riešenia filtrov majú takmer 

zhodné vlastnosti a sú preto rovnako použiteľné. 

 

Pripomienky a otázky k dizertačnej práci 

1. Práca má aj po formálnej stránke výbornú úroveň, ale podľa môjho názoru by bolo 

prehľadnejšie, keby vlastným prínosom a zhrnutím pôvodných výsledkov práce bola 

venovaná vlastná kapitola. V doktorskej práci je to skromným spôsobom uvedené až 

v samotnom závere. 
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2. Aké sú príčiny rozdielu priebehov skupinového oneskorenia medzi simulovanými 

a nameranými výsledkami v oblasti nízkych pracovných frekvencií (obr. 6.5 b, str. 44 

– nediferenčný univerzálny filter s tromi prúdovými konvejormi, obr. 6.37 c, str. 73 – 

nediferenčný multifunkčný filter s dvomi transkonduktančnými zosilňovačmi 

a diferenčným prúdovým zosilňovačom,  obr. 7.9 b, str.91 – nediferenčný univerzálny 

filter s dvomi prúdovými sledovačmi)? 

3. Akým spôsobom bolo snímané napätie uMĚŘ na rezistore R u prevodníku prúd na 

napätie (obr. A.2, str.133)? 

4. Aký vplyv má na nové vyvíjané analógové integrované obvody pokrok spočívajúci 

v stále sa rozmerovo zmenšujúcich mikroelektronických technológiách?  

5. Aké sú vlastnosti nového prúdového prvku DACA (digitálne riaditeľný prúdový 

zosilňovač), ktorý bol vyvinutý na vašom pracovisku v spolupráci so spoločnosťou 

ON Semiconductor,  v porovnaní s obdobnými prvkami zverejnenými v literatúre?  

 

ZÁVER 

 

Na základe oboznámenia sa s publikačnou a  vedecko-výskumnou činnosťou 

doktoranda, posúdením doktorskej práce ako aj autoreferátu som dospel k názoru, že p. Ing. 

Jan Jeřábek je v danej oblasti vedecky erudovaný pracovník nielen s výbornými teoretickými 

znalosťami, ale aj s vyvinutým zmyslom pre ich praktické aplikácie. Predložená doktorská 

práca p. Ing. Jana Jeřábka spĺňa všetky podmienky k udeleniu akademicko-vedeckého titulu 

doktora, prácu doporučujem k obhajobe a po jej úspešnej obhajobe navrhujem udeliť Ing. 

Janu Jeřábkovi titul  

doktor v odbore Teleinformatika. 

 

 

Bratislava, 18.8.2011 

 


