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Predložená dizertačná práca s názvom "Pianární struktury pro vysoké kmitočty", ktorá bola 
vypracovaná na Ústave mikroelektroniky FEKT VUT v Brně, sa zaoberá analýzou planárnych štruktúr 
pre vysoké kmitočty a aplikáciou výsledkov pri návrhu, realizácii a meraní diskrétnych prvkov, ako aj 
kmitočtových a mikrovlnových filtrov v planárnom usporiadaní. 

Obsah práce 

Predložená práca je zameraná na pomerne širokú škálu problémov, ktorých spoločným menovaterom 
sú planárne štruktúry na báze hrubovrstvovej technológie. Práca analyzuje možnosti aplikácie 
hrubovrstvových technológií pre konštrukciu vybraných prvkov s hlavným dórazom na planárne cievky 
a kondenzátory pre mikrovlnové aplikácie, tiež na planárne filtre so sústredenými parametrami ako aj 
analýzu konštrukcie mikropásikových filtrov pre aplikáciu v oblasti GHz. Práca optimalizuje 
technologické parametre hrubovrstvovej technológie pre konštrukciu mikrovlnných obvodov so 
sústredenými i rozloženými parametrami v oblasti do 10 GHz. 

Dizertačná práca má štandardnú štruktúru, ktorá je typická pre tento typ práce, pričom ideo pomerne 
stručnú teoretickú časť zameranú na najnovšie poznatky z oblasti materiálov a hrubovrstvových 
technológií ako aj oblasti realizácie pasívnych prvkov a prvkov so sústredenými a rozloženými 
parametrami. Z experimentálnej časti je zrejmé, aké verké množstvo experimentov doktorand 
v priebehu štúdia realizoval, chýba však ich dókladnejšia analýza, resp. zdóvodnenie dosiahnutých 
výsledkov. 

Pri písaní práce autor preukázal vedeckú erudíciu z oblasti elektroniky, ktoré sa pokúsil aplikovať z 
pohradu analýzy vhodnosti _ hrubovrstvovej technológie pre realizáciu planárnych štruktúr v oblasti 
vysokých kmitočtov. 

Aktuálnosť práce z hl'adiska súčasného stavu vedy a vzťah dizertačnej práce k odboru 

Témou dizertačnej práce je jedna z dóležitých oblasti rozvoja širokopásmových systémov, ktoré 
zaznamenávajú v súčasnej dobre dynamický rozvoj hlavne v oblasti priemyslu a vojenstva. 
Posudzovaná dizertačná práca sa zaoberá návrhom, realizáciou a tiež analýzou vlastností 
hrubovrstvových cievok a interdigitálnych kondenzátorov pre mikrovlnové aplikácie. V praktickej časti 
boli tiež navrhnuté planárne mikropásikové filtre, ktoré vyhovujú požiadavkám pre pásmo v oblasti 
GHz. V práci išlo o overenie optimalizovanej hrubovrstvovej technológie mikrovlnových obvodov so 
sústredenými i rozloženými parametrami s dórazom na čo najvyššie pracovné kmitočty . Téma 
dizertačnej práce je aktuálna a zodpovedá požiadavkám na dizertačnú prácu z hradiska metodiky, 
póvodnosti a tiež prínosu pre rozvoj vednej disciplíny odboru Mikroelektronika a technológie. Výsledky 
práce móžu byť použité v oblasti mikroelektronických štruktúr pre vysoké kmitočty, ktoré móže byť 
zabudované do zložitejších systémov. Výsledky práce je možné využiť aj vo výučbe v oblasti podpory 
študijného odboru Mikroelektronika a technológie. 






