
OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE ING. JANA KUZDASE 

 

 

NÁZEV DISERTAČNÍ  PRÁCE:  NOVÉ KONCEPCE VÝKONOVÝCH PULSNÍCH MĚNIČŮ S POUŽITÍM 

EXTRÉMNĚ RYCHLÝCH SPÍNACÍCH POLOVODIČŮ NA BÁZI KARBIDU 

KŘEMÍKU 

OBOR DISERTACE:   SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA 

OPONENT:   PROF.ING. PETR CHLEBIŠ, CSC. 

 

PRACOVIŠTĚ OPONENTA: VŠB- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA,  

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY,  

KATEDRA ELEKTRONIKY 

 

Ing. Jan Kuzdas zpracoval disertační práci s názvem „Nové koncepce výkonových pulsních 

měničů s použitím extrémně rychlých spínacích polovodičů na bázi karbidu křemíku“. 

Posudek této práce jsem zpracoval na základě jmenování děkana Fakulty elektrotechniky a 

komunikačních technologií VUT v Brně pod č.j. 202/18915/14. Oponentní posudek hodnotí 

disertační práci Ing. Jana Kuzdase z následujících hledisek požadovaných ve jmenování. 

 

ZHODNOCENÍ, ZDA NÁMĚT PRÁCE ODPOVÍDÁ OBORU DISERTACE A JE AKTUÁLNÍ VZHLEDEM 

K SOUČASNÉMU STAVU VĚDY  
 

Oblast polovodičových měničů je stěžejní pro trvalý rozvoj elektrotechnických systémů téměř 

ve všech oblastech lidské činnosti. Celosvětově je vyvíjeno úsilí na zvyšování účinnosti 

přeměny elektrické energie, což je značnou měrou provázeno snahou o zmenšování rozměrů 

zařízení této přeměny, tedy polovodičových měničů. Základní podmínkou pro zmenšování 

rozměrů měničů je zvyšování pracovního kmitočtu měničů, které musí být podpořeno jak 

materiálově – kvalitními a velice rychlými výkonovými spínacími součástkami, tak zejména 

schopností tyto kvalitní součástky správně aplikovat. Se zvyšujícím se pracovním kmitočtem 

a vysokými strmostmi elektrických veličin se totiž začínají projevovat zcela nové problémy, 

kterém byly dříve typické např. pro oblast vf techniky apod. Zvládnutí spínacích procesů na 

kmitočtech řádu stovek kHz při výkonech až desítek kW tak představuje velice složitý proces 

aplikovaného výzkumu. Zařazení tématu práce do oboru disertace „Silnoproudá 

elektrotechnika a elektrotechnika“ je proto vzhledem k výše uvedenému velice aktuální, a 

představuje v tomto oboru technologickou špičku pro oblast přeměny energie. Současná věda 

v elektrotechnice se velice intenzivně zabývá využitím nových materiálů. Využití rychlých 

spínacích součástek na bázi karbidu křemíku je jednou z těchto zájmových oblastí vědy. Proto 

je, vzhledem k aktuálnímu stavu vědy, práce velice aktuální.   

 

VYJÁDŘENÍ K PŮVODNÍMU A ORIGINÁLNÍMU PŘÍNOSU PRÁCE S UVEDENÍM KONKRÉTNÍHO 

PŘÍNOSU STUDENTA 
 

Na str. 26 jsou v disertační práci stanoveny cíle, které se zaměřují na vytvoření reálného 

zařízení – DC/DC měniče s impulzním transformátorem u něhož bude mj. dosaženo velmi 

vysokého poměru výkon/hmotnost, resp. výkon/objem při vyřešení všech zásadních problémů 

v oblasti EMC, při využití jednoduché obvodové topologie a do značné míry i dosažení 

snadné a opakovatelné výroby. Pro řešení jsou využity obecně známé vstupní teoretické 

poznatky z oblasti spínaných zdrojů, způsob práce s nimi a využívání poznatků z příbuzných 



oborů je však naprosto originální. Za velice originální považuji v práci myšlenku sloučení 

transformátorové elektromagnetické vazby a výstupní filtrace. Myšlenka využití společného 

jádra jak pro vazební transformátor, tak pro filtrační tlumivku při využití kolmých 

magnetických toků ve společném jádře je velice originální a představuje výrazné zvýšení 

užitných vlastností celého řešení. Velký význam má i postup pří optimalizaci rozměrů 

vysokofrekvenčního impulzního transformátoru v kap. 5. Spolu s návrhem koncepce budičů 

spínacích tranzistorů pro kmitočty okolo 100 kHz považuji tyto kapitoly v celé práci za 

myšlenkově nejpřínosnější. 

Přesto však, i způsob řešení řady drobných dílčích problémů dokresluje naprosto precizní 

promyšlení dílčích problémů do detailů, které mají za následek, že práce je velice 

kompaktním dílem. V některých částech na mne působí jako velice kvalitní učebnice techniky 

vysokofrekvenčních DC/DC měničů. 

Proto, i vzhledem k výše uvedenému, za největší přínos práce považuji to, jak je práce 

detailně promyšlená a kvalitně zpracovaná od části návrhové, až po část realizační. 

Za konkrétní přínos doktoranda považuji vytvoření prakticky využitelného modelu – 

prototypu, který by mohl být využitý jako vzor pro komerčně vyráběný měnič. 

 

VYJÁDŘENÍ K PUBLIKAČNÍ ÚROVNI AUTORA  
 

Publikační činnost studenta je shrnuta v disertační práci na str. 98. Seznam čítá celkem 11 

publikovaných titulů. Pozitivní je, že 5 z těchto publikací je registrováno v mezinárodních 

databázích (4 výstupy WoS, 1 výstup IEEEXplore) Svým rozsahem publikační činnost 

naprosto odpovídá požadavkům na opublikování jak jádra, tak všech ostatních výsledků 

disertačních prací. 

 

VYJÁDŘENÍ OPONENTA, ZDA UCHAZEČ ODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM K UDĚLENÍ TITULU 
 

Vzhledem k velice dobré odborné úrovni disertační práce, vysoké disertabilitě tématu, přínosu 

pro obor i prokázání dobré úrovně zvládnutí teoretických i praktických metod vědeckého 

bádání, je zřejmé, že ing. Jan Kuzdas je pracovník s vysokou vědeckou erudicí a jeho 

disertační práce s názvem „Nové koncepce výkonových pulsních měničů s použitím extrémně 

rychlých spínacích polovodičů na bázi karbidu křemíku“ odpovídá obecně uznávaným 

požadavkům pro udělení akademického titulu. Proto práci 

 

doporučuji k obhajobě 

 

a v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, doporučuji po úspěšné obhajobě 

udělit titul Ph.D. 
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