
 

Diplomová práce je rozčleněna do 9 kapitol včetně úvodu a závěru. Součástí práce je 

rovněž seznam zkratek a seznam použitých literárních zdrojů. Chybí seznam obrázků a 

tabulek. Struktura a členění diplomové práce jsou přehledné a logické. Skladba kapitol je 

vyvážená, názvy výstižné a v souladu s popisovanou problematikou. Jednotlivé kapitoly na 

sebe vhodně navazují a plně vystihují a popisují zadané cíle práce.  

Diplomová práce je teoreticky zaměřena na problematiku zesilovačů s fázovým 

závěsem, která je zpracovaná v kap. 3. Diplomant se převážně zaměřil na analogovou oblast a 

v minimální míře se věnuje dané problematice v číslicové oblasti. V kap. 4 a 5 diplomant 

popisuje přehledně a názorně měřicí zařízení zesilovač HF2LIP, jeho softwarové vybavení a 

grafické uživatelské prostředí. Do teoretické části práce lze zařadit i kap. 6, kde diplomant 

uvádí další komerčně dostupné Lock-in zesilovače a v přehledové tabulce porovnává jejich 

technické vybavení.  

Praktická část diplomové práce má aplikační charakter. Diplomant měl za úkol 

navrhnout experiment pro ověření základních funkcí přístroje HF2LI firmy Zürich 

Instruments. Diplomant navrhl celkem 4 experimentální měření s využitím nástrojů programu 

ziControl a to konkrétně měření amplitudově modulovaného signálu, měření frekvenčně 

modulovaného signálu, měření frekvenčně modulovaného signálu s využitím fázového závěsu 

a měření vstupního šumu.  

Výběr a návrh experimentálních měření, stejně jako dosažené výsledky hodnotím 

kladně. Výhrady mám k popisu navržených experimentů a k vlastní prezentaci měření. Text 

dokumentu je místy nepřehledný, ztrácí se orientace v textu a to z důvodu, že diplomant 

nepoužívá zavedené symboly, které má v záhlaví tabulek nebo ve vysvětlivkách. Názvy 

tabulek v kap. 8 nespecifikují přesně daná měření. Není vhodné popisovat průběh měření v 1. 

os. mn. čísla.  

Po formální stránce je předložená diplomová práce na velmi dobré úrovni. 

Vyjadřovací schopnosti a výrazové prostředky diplomanta jsou velmi dobré. Diplomant 

používá přesné odborné termíny odpovídající zpracovávané problematice. Gramatickou 

stránku dokumentu nemohu posoudit, text je psaný ve slovenštině.  

Předložená diplomová práce Bc. Petera Fábika odpovídá zadání v plném rozsahu. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře – 82 bodů. 

  

Vysvětlete pojem koherence, kdy jsou dva signály koherentní? 

Na str. 53 v podkapitole 8. 3. 3 Zhrnutie  (Měření s využitím fázového závěsu) uvádíte, že 

největší chybu do výpočtu zanesla chyba metody. Vysvětlete prosím, o jaký výpočet a o jakou 

chybu metody se jedná. 

 


