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Problematika uvedená v předložené disertační práci s názvem: "Termodynamické senzory na 

principu bilanční rovnováhy" byla vypracována na školícím pracovišti Ústavu mikroelektroniky FEKT 
VUT v Brně s podporou Centra SIX a dále s podporou firmy HIT, s.r.o a několika grantů s aplikačním 
zaměřením. Problematika řešená v disertační práci se zabývá výzkumem v oblasti monitorování 
výskytu a průběhu minoritních událostí v termodynamických soustavách s využitím senzorů 
založených na principu bilanční rovnováhy. 
 
Obsah práce 

Předložená práce je zaměřena do oblasti výzkumu nových monitorovacích a diagnostických 
prostředků pro sledování výrobních procesů. Zabývá se výzkumem senzorů na principu bilanční 
rovnováhy k monitorování minoritních jevů v termodynamických soustavách. Práce je zaměřena na 
základní i aplikovaný výzkum vedoucí k realizaci monitorovacích systémů.  

Struktura práce je tvořena 3 velkými kapitolami. Kapitola 2 popisuje současný stav a vymezení 
oblasti disertace. V této kapitole jsou formulovány i cíle disertační práce (str.21). Nejobsáhlejší 
Kapitola 3 představuje jádro práce. Podkapitoly 3.1 až 3.3 jsou věnované teoretickým úvahám a 
návrhu monitorovacích senzorů, v kapitole 3.4 jsou uváděny aplikace, na kterých byly teoretické 
výsledky ověřovány. Výsledky práce a hodnocení jednotlivých dílčích úkolů (1 až 3) cílů disertační 
práce jsou uvedeny v Kapitole 4 - závěru.  

Práce je psána přehledně avšak místy nesourodě (kap. 3. 4 má odlišný charakter s dojmem 
výzkumné zprávy), v práci je minimum překlepů, v některých místech jsou použity hovorové výrazy, 
uspořádání informací je dobré, v některých místech však málo propracované se zbytečnými 
formálními informacemi. V textu je řada formálních drobných nedostatků uvedených v připomínkové 
části posudku. Kladně lze hodnotit, že autor na konci kapitol provedl zhodnocení dosažených 
výsledků v dané kapitole, tj. řešení třech dílčích cílů disertační práce. Naopak bych záporně hodnotil 
skutečnost, že v práci nejsou nikde uvedeny odkazy na vlastní publikace s výsledky řešení dílčích cílů 
disertační práce. V práci též postrádám více výsledků ve formě simulací vlastností jednotlivých 
návrhů senzorů a stejně i výsledků tohoto typu v praktické části práce, tj. kap. 3.4. Grafická úprava je 
dobrá. 

Práce je standardně doplněna seznamem 16 titulů použité literatury, seznamem symbolů a 
obrázků, očekával. Na konci práce je umístěno několik příloh a krátké CV autora. 

Kladně hodnotím, že v závěru autor uvádí odhad spoluúčasti na uvedené publikační činnosti. 
 

Aktuálnost práce z hlediska současného stavu vědy a vztah práce vůči oboru disertace 
Téma práce je velmi zajímavé a pro praxi i velmi užitečné. V práci je řešena aktuální problematika 

ve formě návrhu obvodových zapojení tvořících senzorových systém pro monitorování výskytu a 
průběhu minoritních událostí v termodynamických soustavách. 

Zvolené téma má disertační charakter a odpovídá oboru „Mikroelektronika a technologie“. Hlavní 
vědecké cíle práce lze zformulovat do následujících bodů podle definovaných dílčích cílů práce: 

 Výzkum nového uspořádání termodynamického snímače v monitorované soustavě. 

 Optimalizace bilančního zapojení. 
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Přínos práce 
Disertant zpracoval téma disertační práce standardním postupem, od obecného k aplikaci 

navržených výsledků. Navrhl různá zapojení monitorovacího senzorového systému.  
Přínosy práce lze hledat v předložených výsledcích, lze je formulovat v následujících bodech: 

 Ustavení bilanční rovnováhy závislé pouze na vlastnostech použitých senzorů ve snímači. 

 Významné potlačení vlivu majoritního pozadí v důsledku přechodu od jeho absolutního k 
diferenciálnímu uplatnění.  

 Možnost zavedení externí zpětné vazby, která umožňuje nezávislé řízení základní úrovně bilanční 
rovnováhy.  

 Možnost výkonového přizpůsobení dynamice změn. 
 
Publikování jádra práce 
 Jádro disertační práce bylo publikováno na 4 zahraničních konferencích s odkazem na vlastní 
autorovy publikace [22], [25], [26], [27]. V seznamu publikací autora je uvedeno 11 titulů, z čehož je 6 
na zahraničních konferencích, 4 tuzemské konference a 1 výzkumná zpráva.  
 
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, o čemž svědčí praktické aplikace 
využívané při řešení různých projektů v praxi. Shrnutím všech dostupných faktů a poznání o 
odborných aktivitách a schopnostech doktoranda lze konstatovat, že má 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 s dobrou grafickou úrovní s dobrým spisovným 
jazykem, s minimem pravopisných chyb a drobných překlepů. K práci mám některé připomínky a 
dotazy uvedené v následujícím textu. 

 Čeština. Používání hovorového vyjadřování, např. str. 42/ „škály“, str. 62/ „….se historicky 
zaužívala metoda ….“, apod. 

 Seznam symbolů. V textu je symbolů použito více než v seznamu, chybí fyzikální rozměry. 

 Vyznačení směru vynášení fyzikální veličiny na ose x a y u obrázků. Šipka má být pod (osa x) nebo 
před (osa y) symbolem nebo popisem veličiny, str. 18/obr.2, str. 19/obr. 3., str. 28/obr. 5. 

 Slova řídicí a měřicí se píší s krátkým i, např. str. 23/text 2. odst. Shora, str. 46 a další.  

 Str. 15. Chybí odkaz na odvození rovnice (1) ačkoliv v textu se autor odkazuje na skutečnost, že 
„…v literatuře je princip funkce vysvětlován….“. 

 Číslování příloh. Obvykle je odlišným způsobem, než vlastní text práce, nenavazuje na číslování 
práce. 

 Číslování rovnic. Číslovány pouze některé, chybí číslování podstatných rovnic. 

 Některé obrázky špatně čitelné, např. str. 36/obr. 13. 

 Str. 39/obr. 16. Chybí označení napětí UIN. 

 Kap. 3.1 až 3.3. Pro ověření odvozené teorie dílčích cílů práce postrádám simulace vlastností 
jednotlivých zapojení a tím i možnost porovnání jejich chování v aplikacích. 

 Fyzikální rozměr se píše oddělený od jmenovité hodnoty veličiny (60oC, 18,2V apod.).  

 Nesprávné zápisy fyzikálního rozměru, např. str. 47/zápis 66 W/m2, správně má být 66 W.m-2, str. 
66/zápis µl/min, správně má být µl.s-1. 

 Str. 44/kap. 3.4. Uvedena řada nepodstatných informací a výpočtů, které mají charakter 
„katalogových údajů“ nepodstatných pro disertační práci, na druhou stranu postrádám vlastní 
výsledky, tj. chování systémů ve formě grafů a charakteristik. Např. považuji za zcela nepodstatné 
výkresy plošných spojů na str. 52/obr.27, str. 53/obr. 29 a obr. 29 nebo zapojení instalační 
krabice na str. 54/obr. 30. Informace tyto a další dělají dojem, že se jedná o technicko-výzkumnou 
zprávu o řešení výzkumného úkolu.  
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 Str. 70/obr. 4.7, obr. 4.8, obr. 4.9, str. 72/obr. 51. Fyzikální rozměry ve tvaru VDC, VAC a VDC 
nejsou definované.  

 Zmatené značení u obrázků. Str. 70/obr. 4.8, str. 71/obr. 4.9. V popisu obrázku uvedeno „VDC = 
f(pAC)“, zřejmě autor chtěl použít výraz Uout = f(pAC). 

 V práci postrádám porovnávání dosažených výsledků s výsledky uváděnými v literatuře. 
 
Dotazy 

 Str. 14/uvedena formulace „….teploměry jsou buď zcela pasivní, nebo s definovanou malou 
konstantní aktivitou, aktivní snímače nejsou přípustné….“. Prosím vysvětlit, co je míněno pod 
pojmy pasivní, malá aktivita a aktivní? 

 Str. 71/obr. 49. Nepovedená formulace „ …..detail výkonové napěťové charakteristiky….“. Prosím 
autora o objasnění pojmu „výkonové napětí“. 

 Uvažuje autor o článku v renomovaném časopisu s výsledky řešení disertační práce? 

 V závěru práce je hodnoceno plnění dílčích cílů práce, ale vědecké přínosy práce v textu zanikly. 
Prosím o stručné definování vědeckých přínosů dosažených v práci, které posouvají úroveň 
poznání v dané oblasti, který vědecký přinos považuje autor za nejvýznamnější. 

 Budou práce na dalším zdokonalování problematiky pokračovat? 
 
Závěr 

Předložený obsah práce považuji za splněný na základě požadavků kladených na disertační práci, 
uvedené výtky jsou v porovnání s obsahem práce nepodstatné. Předložená disertační práce je na 
dobré úrovni, výsledky v ní uvedené lze hodnotit kladně. 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. 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. 
oponent 

V Praze dne 30. 11. 2014 
 
 


