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Předložená disertační práce s názvem: "Methods for Testing of Analog Circuits" byla vypracována 

na školícím pracovišti Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně. Problematika řešená v této práci se 

zabývá výzkumem v oblasti metod pro testování lineárních analogových obvodů v kmitočtové oblasti 

s využitím multifrekvenční parametrické poruchové analýzy implementované do programu Matlab. 

 

Obsah práce 

Předložená práce se zabývá využitím nových přístupů a metodami pro testování lineárních 

analogových obvodů v kmitočtové oblasti, zabývá se multifrekvenční parametrickou poruchovou 

analýzou s podporu programu Matlab pro potlačení chyb měření a chyb způsobených výrobními 

tolerancemi obvodových prvků. Pro ověření optimální volby kmitočtů je využita metoda Monte-Carlo.  

Autor při zpracování tématu disertační práce prostudoval řadu odborných publikací, v práci je 

uvedeno 104 odkazů, výsledky byly publikovány v 10 vlastních publikacích autora uvedených v 

seznamu. 

Práce má strukturu připomínající knihu, tj. jednotlivé kapitoly na sebe navazují a v kapitolách jsou 

uváděny i dosažené výsledky. Obsahuje úvodní kapitolu s přehledem stávající problematiky, kapitolu 

se stanovenými cíli disertační práce, kapitolu řešící výběr testovací frekvence, kapitolu se statistickým 

modelováním chybových diagnostických procesů, kapitolu se speciálními metodami pro řešení 

chybových rovnic a poslední kapitolu 6 se shrnujícími informacemi o jednotlivých kapitolách. Práce je 

standardně doplněna seznamem použité literatury, seznamem vlastních publikací a dále přílohami 

s doplňujícími informacemi, a stručným životopisem. 

Práce má velmi dobrou grafickou úpravu s drobnými nepodstatnými formálními nedostatky. 

Rozlišení informací o získaných přínosech práce ztěžuje její forma, kde jsou smíchány výsledky 

uváděné v literatuře a vlastní dosažené. Též je škoda, že doktorand na konci neprovedl porovnání 

svých dosažených výsledků s výsledky uváděnými v literatuře. V práci jsem nalezl pouze dva odkazy 

na vlastní publikované výsledky, konkrétně odkaz [106] a [111]. 

 

Aktuálnost práce z hlediska současného stavu vědy a vztah práce vůči oboru disertace 

Vývoj metod a systémů pro testování analogových obvodů s cílem získání efektivního 

automatické generování testovacích plánů, snížením počtu měření a výpočetní náročnosti a tím i 

nákladů testování je cílem výzkumu a vývoje v této oblasti řady firem. V práci je řešena aktuální 

problematika, zvolené téma má disertační charakter a plně odpovídá oboru „Elektronika a sdělovací 

technika“. 
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Přínos práce 

Disertant zpracoval téma disertační práce v teoretické oblasti, ověření teoretických předpokladů 

provedl měřením. Přínosy práce lze hledat v předložených výsledcích, lze je formulovat 

v následujících bodech: 

 Vytvoření velmi efektivních numerických metod založených na síťových funkcích. 

 Vyvinutí globální stochastické optimalizační techniky. 

 Vyvinutí procedury pro optimalizaci frekvence hodnocení s ohledem na změny síťových 

parametrů. 

 

Publikování jádra práce 

 V přehledu vlastní publikované literatury je uvedeno 10 publikací, z čehož u 7 je doktorand 

uveden jako vedoucí autor, 5 bylo uveřejněno na české konferenci, 4 na zahraniční konferenci a 1 

v impaktovaném časopise. Předložené kopie vybraných publikací mají přímý vztah k disertační práci. 

Vzhledem k zajímavému tématu je škoda, že výsledky nebyly více publikovány, zejména 

v zahraničním časopise. 

 

Vědecká erudice disertanta 

Z předložených materiálů a výsledků práce vyplývá, že doktorand se uvedenou problematikou 

podrobně zabývá řadu let, a že v ní dosáhl jistých úspěchů. Shrnutím všech dostupných faktů a 

poznání o odborných aktivitách a schopnostech doktoranda lze konstatovat, že má všechny 

předpoklady pro další odborný růst v dané oblasti, a že se jedná o pracovníka s odpovídající vědeckou 

erudicí. 

 

Formální připomínky 

Práce je zpracována po stránce věcné i formální na velmi dobré úrovni s velmi pěknou grafickou 

úpravou na 134 stranách včetně použité literatury i publikovaných vlastních prací. Práce je psána 

srozumitelně "učebnicovým" způsobem. K práci mám některé připomínky a dotazy uvedené 

v následujícím textu: 

 Seznam zkratek a symbolů. U veličin nejsou uvedeny fyzikální rozměry, seznam nemá logiku, jsou 

zde smíchány zkratky a veličiny. Fyzikální rozměr některých veličin není uvedený ani v textu (např. 

str. 63/kap.3.4.4, poslední řádek). 

 Fyzikální rozměr je lépe psát do záhlaví tabulky, jako např. str.93/Tab.4.2., u tabulek 

str.57/Tab.3.3, str.71/Tab.3.4 je psán u jednotlivých položek tabulky. 

 Označování fyzikálního rozměru veličin je v hranatých závorkách, v anglické literatuře se používají 

pouze kulaté. 

 Číslo a fyzikální rozměr jsou uváděny někde bez mezer a někde s mezerami, nejednotnost v práci. 

 Šipky označující směr vynášené veličiny v obrázcích. Nevhodné umístění šipek do os x a y, šipky 

mají být zvlášť mimo osy a mají být umístěny před veličinou na ose x nebo pod veličinou na ose y 

(str.17/Fig.1.3, 60/3.17, 61/3.18, 62/3.19. 76/4.2, 84/4.7, 87/4.10). 

 Označování vynášené veličiny na ose y v obrázcích kurzívou. Je nějaký důvod psát veličiny 

označující osu y kurzívou, když na ose x jsou označeny standardně?  
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 V práci jsou uvedeny pouze 2 odkazy na vlastní publikované práce. Prosím o uvedení odkazů na 

vlastní publikace při prezentaci obhajoby, zejména na ty, ve kterých jsou uvedeny vědecké 

výsledky. 

 Tečky za větami, např. str. 33/1. odstavec. 

 Str.103/rovnice 5.9. Rovnice je utopená v textu, chybí odsazení od textu. 

 Str.104/3. řádek shora. Místo symbolu µ je použitý symbol u. 

 

Dotazy 

 Vzhledem k uváděné vlastní publikované literatuře, kde je více autorů, není z předložené 

písemné práce zcela zřejmé, jaký podíl na její přípravě měl doktorand, tj. jaká část je práce 

doktoranda a jaká část je práce spoluautorů. Prosím, doktoranda o stručné vyjádření se k podílu 

výsledků v předložené práci. 

 V závěru práce je uveden přehled, co se ve které kapitole řeší, ale vědecké přínosy práce zde 

nikde nejsou zvýrazněné. Prosím o informaci, které výsledky práce jsou původní a kterých si 

doktorand nejvíce cení a proč. 

 Kde se výsledky práce uplatní a kdy? 

 Uveďte konkrétní příklad možné aplikace uvedených závěrů práce. 

 Jak je možné výsledky a myšlenky uvedené v práci dále rozvíjet? 

 

Závěry 

Výsledky uvedené v práci považuji za naplňující podstatu disertační práce, uvedené výtky jsou 

v porovnání s obsahem práce nepodstatné. Předložená disertační práce je na dobré úrovni, výsledky 

v ní uvedené hodnotím pozitivně. Disertant prokázal v práci schopnosti samostatné vědecké práce a 

orientaci v dané problematice. Publikované výsledky svědčí o uznávání výsledků práce vědeckou 

komunitou, dosažené výsledky předurčují další úspěšný rozvoj osobnosti disertanta.  

Posuzovaná disertační práce splňuje hlediska obecně uznávaných požadavků na disertační práci. 

V případě úspěšného zodpovězení zásadních dotazů práci doporučuji k obhajobě pro udělení 

akademického titulu Ph.D. 
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