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Předložená anglicky psaná disertační práce byla vypracována na UREL FEKT VUT v Brně a shrnuje 
výsledky dosažené disertantem v následujících vytýčených oblastech: 

- Výzkum metod zlepšení  vlastností  konvertoru (směšovače či detektoru)  přijímaného signálu 
do základního pásma pracujícího na principu podvzorkování  vysokofrekvenčního 
úzkopásmového signálu s ohledem na možnost nastavovat  frekvenci vzorkování v relativně 
širokém rozsahu 

- Výzkum metod synchronizace nosné v situaci, kdy poměr signálu k šumu úzkopásmového 
signálu na vstupu synchronizátoru je malý a frekvence nosné přijímaného signálu má velkou 
odchylku od frekvence kmenovité. 

- Vývoj simulačních modelů zkoumaných algoritmů umožňujících vyhodnocovat parametry 
kvality. Jako simulační prostředí byl zvolen software MATLAB-Simulink. 

Zvolené cíle práce patří mezi stěžejní oblasti oboru sdělovací technika a jejich řešení je původním 
příspěvkem  k sumě znalostí v tomto oboru. Disertantem získané výsledky jsou bezprostředně 
aplikovatelné v přijímačích  družicových (i pozemních) radiokomunikačních systémů. 

Předložená práce je nadprůměrně rozsáhlá, je tvořena  114 stranami textu, obsahuje 94 obrázků, více 
než dvě stě matematických vztahů a více než desítku tabulek a výpisů programů. 

V oblasti konvertorů založených na podvzorkování přijímaného signálu je po analýze klasického 
zapojení Goertzelova filtru a evaluace jeho vlastností  popsáno původní řešení  vzorkovacího 
konvertoru, který používá  nové struktury decimačního filtru a který vykazuje zlepšené vlastnosti .  
Z něho je odvozeno nové zapojení modifikovaného Goertzelova filtru. Předností konvertoru je  
rychlejší ubývání postranních laloků  amplitudové charakteristiky za cenu mírného rozšíření jeho 
laloku hlavního.  V obvyklých případech silných mezikanálových interferencí je tato výhoda 
podstatná. 
Dalším původní příspěvek je z druhé oblasti – synchronizace nosné při velkých posuvech její 
frekvence vlivem Dopplerova posuvu, způsobeného pohybem satelitu. Vzhledem k předpokládaným  
malým úrovním přijímaného signálu (malé hodnoty poměru signálu k šumu)  je žádoucí použít 
algoritmus, který odhaduje  frekvenci nosné z pozorování vstupního signálu na  intervalu delším, než 
je symbolový interval přenosu dat.  Takový původní  algoritmus autor v práci popsal.  Pro odhad fáze 
nosné použil Costasovu smyčku. 

Vysokou zručnost při simulaci popsaných algoritmů dokumentoval autor výsledky, shrnutými 
v kapitole následující. Rozsah tohoto souhrnu je úctyhodný. Použité grafické výstupy byly zvoleny 
vhodně, jsou názorné. 

Při hodnocení práce je třeba zdůraznit velký rozsah práce i počet výsledků simulací. Byly získány 
původní výsledky. Po formální stránce je anglicky psaná práce dobře členěná, jazykově na dobré 



úrovni, vykazuje minimum překlepů . Mám však poznámku k formě některých pasáží. Popisy 

odvozování algoritmů trpí dle mého soudu občas určitou zkratkovitostí. Při daném rozsahu práce to 

lze pochopit; autor navíc asi nepředpokládá širší publicitu práce. Ke škodě čtenáře zde autor 

nevyužil svých dobrých předpokladů, které prokázal v časopiseckých publikacích, ve kterých je prvním 

autorem, které jsou psány stylem pro čtenáře přátelským. 

Uvítám, pokud autor zaujme při obhajobě stručné stanovisko k následujícím otázkám: 

Termínem "magnitude" je v práci označován kvadrát modulu přenosu. Nepopisuje častěji 

tento termín pouhý modul přenosu? 

Proč je ve vztazích (2.3) a (2.9) v souvislostí s (2.9) multiplikativní konstanta 1/W? 

Jaký je rozdíl mezi OD a NDA estimátory? 

Zvyšují vícestavové typy modulací energetickou či spektrální účinnost přenosu? Výhody 

OQPSK či MSK? Lze u signálů s modulací typu PSK či QAM relizovat obnovu nosné 

· (frekvence, fáze) lineárním filtrem? 

Kdy lze v popisu aditivního gaussovského šumu kanálu zaměnit a a NO? 

Předchází obvykle symbolová synchronizace před obnovou nosné přijímaného signálu, nebo 

naopak? 

Závěrem lze konstatovat: 

Předložená disertační práce obsahuje původní části, které byly specifikovány v předchozím 

odstavci 

Stěžejní částí práce byly publikovány v impaktovaných časopisech 

Na základě předložené práce a publikací je zřejmé, že disertant je vědecky erudovaný 

pracovník s dobrou perspektivou dalšího růstu 

Výsledky teoretických konceptů byly potvrzeny rozsáhlým souborem simulací 

experimentálně . 

Dle mého soudu práce splňuje obecně uznávané požadavky na doktorskou disertaci. 

Na základě těchto skutečností doporučuji, aby byl Ing. Filip Záplata pozván k obhajobě své práce a 

v případě úspěšné obhajoby mu byl udělen titul 

doktora v oboru Elektronika a sdělovací technika. 
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