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Celkové hodnocení diplomové práce 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 66 

Slovní hodnocení: 

Zpracování diplomové práce splňuje beze zbytku zadání. Na úvod je uveden teoretický rozbor 
problematiky a za ním následuje praktické řešení ukončené realizací zesilovače a jeho měřením. 
Naměřené výsledky jsou zkonfrontovány s požadavky v zadání a důvody případných odchylek jsou 
vysvětleny. Student prokázal znalost problematiky a znalost softwarových nástrojů použitých 
k úspěšnému splnění úkolu.  Práce využívá velmi hojně literatury a vyslovené závěry, vzorce a rovnice 
nejsou nijak dokazovány, nýbrž je vždy uveden odkaz na literaturu, ze které byl poznatek čerpán. 
Bohužel práce obsahuje řadu formálních chyb, které ztěžují orientaci v textu a zcela zbytečně snižují 
úroveň práce. Jsou to např. následující: 

1. Strana 7, popis obrázku č. 6, místo třída A patří třída B. 

2. Strana 8, obrázek č. 8, zdroj Up patří otočit o 180°. 

3. Strana 16, vztah č. 30 není odvozen, vysvětlen a ani není odkaz, jak se k němu dospělo. 

4. Strana 24, poslední odstavec. Zde je zmiňována horní propust a není uvedeno její zapojení, 
nebo odkaz na schéma, kde se tato propust vyskytuje a z jakých součástek se skládá. 

5. Strana 27, je zde zmiňován kmitočtově závislý dělič, který odpovídá pojmu horní propust ze 
str. 24 (viz bod 4) a opět není konkretizován (stejně jako v bodě 4). 

6. Strana 28, odstavec 4.1.3 uveden odpor v bázi tranzistoru k potlačení zkreslení, ze schématu 
a ani z popisu není patrné, o který odpor se jedná. 

7. Strana 41, druhý řádek pod tabulkou 4, je uveden obrázek č. 59, patří č. 56. 

8. Strana 50, hlavička tabulek 7 a 8, místo Procvní patří jistě Pracovní. 

9. Strana 61, 62 přílohy A.3 a A.4 mají stejný popis, jedné z příloh však jistě náleží označení 
„Top“. 

10. Strana 67, obrázek 69. Na obrázku je štítek vysílače, na němž je uveden vysílací výkon 10W, 
avšak na straně 52 v tabulce 9 je uveden maximální výkon 7,5W – rozpor. 

 

Jak již bylo uvedeno, tyto chyby jsou zcela zbytečné, ale významně snižují přehlednost práce. Práci 
hodnotím 66 body. 



Otázky k obhajobě: 

Výstupní filtr je navržen pro vstupní a výstupní impedanci 50Jakou metodou bylo zjištěno, že 
výkonový stupeň zesilovače (tranzistor Q1v příloze A.2 str. 61) má výstupní impedanci právě 50? 
Popište, jak změřit a jak vypočítat výstupní impedanci výkonového vf zesilovače, aby se dal filtr 
navrhnout. 
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