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Celkové hodnocení diplomové práce 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 91 

Slovní hodnocení: 

Student při řešení diplomové práce postupoval správně. Na základě stručného rozboru zvolil vhodnou 
koncepci mikrovlnného vysílače a následně stanovil signálové požadavky na jednotlivé obvodové části 
(bloky). Při návrhu jednotlivých RF částí student efektivně využíval moderní softwarové nástroje, 
pouze v případě násobiče kmitočtu postupoval převážně experimentálně. Jádro řídící části vysílače 
(mikropočítač včetně firmware) do značné míry vyvinul student již v rámci své bakalářské práce a v 
diplomové práci je využil po částečných úpravách. Výstupem práce je téměř funkční vzorek 
mikrovlnného vysílače pro dvě pásma - v jednom pásmu je vysílač funkční, ve druhém pásmu brání 
správné funkci zřejmě problém s jediným blokem (mikrovlnný zesilovač A5). Rozsah odvedené práce 
je značný, a třebaže výsledná konstrukce nefunguje zcela podle předpokladů, jsem toho názoru, že 
student zadání diplomové práce splnil prakticky v plném rozsahu. 

Po formální stránce je práce zpracována dobře a je psána bez pravopisných chyb. 

Otázky k obhajobě: 

1) V diplomové práci na stránce 31 uvádíte obrázek 4.22 - výsledek měření přenosu zesilovače. 
Vysvětlete prosím naměřené průběhy (proč nejsou skokové změny úrovní v obou naměřených 
průbězích na tomtéž kmitočtu?). 

2) Jak sám v práci uvádíte, Váš výrobek by měl fungovat mimo jiné v aerologické balonové sondě. V 
takovém případě je jedním z klíčových vlivů extrémně nízká teplota okolí. Jak očekáváte, že se nízká 
teplota okolí projeví na funkci Vámi zkonstruovaného vysílače? 
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