
Řešená problematika spínaného zdroje dle zadání není jednoduchou záležitostí a má-li být řešení 

využitelné v praxi, vyžaduje jisté zkušenosti. Tomu odpovídá také celkové řešení, kde je zpracována 

velmi pečlivě teoretická část, zatímco v praktické části chybí zdůvodnění některých zvolených postupů 

a řešení. Přesto rozsah a koncepce práce odpovídá stanoveným požadavkům.  

Při podrobnějším pohledu na diplomovou práci je zřejmé, že diplomantka přistoupila k řešení 

odpovědně a celá práce má logický obsah. Diplomantka zdokumentovala přehledně v kap. 1 teoretický 

princip spínaných zdrojů. V dalších kapitolách se již projevila určitá nezkušenost, i když celkové řešení 

vedlo k určitému výsledku. Již v kap. 2.2 se nabízí otázka, zda byl požadavek na volbu levnějšího řešení 

řídícího obvodu s tranzistorem namísto PWM procesoru, nebo zda to bylo rozhodnutí samotné 

diplomantky. A od tohoto bodu se odvíjí další postup řešení, kde diskutabilní je například řešení a 

funkce zpětné vazby a výstupního kondenzátoru. Stěžejní část práce je v kap. 4, kde diplomantka 

prokázala jisté znalosti a schopnosti při testování navržené prototypové DPS, včetně experimentování 

s cílem dosažení požadovaných parametrů. 

Práce má přehledné členění a je zpracována v rámci daných možností. V úvodu bych očekával poněkud 

konkrétnější vtažení do problematiky z pohledu řešení, než pouhé dvě věty na konci kapitoly. Kap. 1 je 

přehledná a vyčerpávající. V úvodu kap. 2 týkající se obvodového návrhu zdroje by bylo vhodné uvést 

alespoň nástin toho, jak bude návrh řešen. V kap. 3 je proveden návrh prototypové DPS, zde ale 

postrádám alespoň základní kóty a také popis některých součástek citovaný v textu (např. které jsou 

drátové rezistory v textu na str. 32). Tyto skutečnosti snižují přehlednost a čitelnost. V kap. 4 je 

provedeno testování prototypové DPS, což nekoresponduje plně s názvem kapitoly, kde je uvedena 

realizace. Zde je provedena série měření s cílem ověření vlastností. Výsledky jsou vypovídající a dávají 

určitou představu o vlastnostech zdroje. V kap. 5 je pak navrženo finální řešení, včetně některých 

měření. Zde postrádám některé základní parametry, jako např. VA charakteristiku, účinnost atd.  

Text je se dále nevyhnul několika překlepům a gramatickým chybám, a některé výrazy nejsou zcela 

běžné, např. zlacené pinové headry na str.34, nebo DPS s vyltím zemi na str. 35 , THT rezistory apod. 

Grafická úprava je na slušné úrovni a odpovídá zvoleným návrhovým nástrojům, avšak některá 

schémata nejsou příliš dobře čitelná. Použitá literatura odpovídá danému rozsahu. 

Uvedené připomínky nesnižují celkově dobrou úroveň diplomové práce, v níž je jak vlastní návrh 

schéma, tak návrh DPS. Pro komplexnost předpokládám, že diplomantka bude finální vzorek 

prezentovat při obhajobě.  

 

 

1) Na základě čeho byla zvolena pracovní frekvence 200 kHz ? 

2) Podle jakých kritérií byly vybírány pasivní součástky ? 

3)  Jak budete pájet DPS a jak nastavíte pájecí proces ? 

 


