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1. Aktuálnost práce 
Ačkoli je název práce zvolen velmi obecně, čtenář brzy zjistí, že se pod pojmem „systémy průmyslové 

automatizace“ skrývají elektrické pohony, konkrétně tranzistorové měniče. V celé řadě aplikací elektrických 

pohonů lze vysledovat významný trend zvyšování spínacích frekvencí tranzistorů, podpořený příchodem SiC 

a GaN technologií. Pokud je navíc ambicí aplikace diagnóza měniče na základě přechodových dějů tranzistoru, 

pak tu máme enormní nárok na rychlost měření a zpracování signálů. Ani nejmodernější procesory tento 

požadavek neuspokojí, a tak je volba FPGA (nebo CPLD) zcela jasná. 

Elektrické pohony stále více nahrazují původní hydraulické a pneumatické. V automobilovém a leteckém 

průmyslu se tomu říká elektrifikace a podle její míry je finálním produktem určitý kompromis (hybrid) anebo čistě 

elektrické řešení. Základním stavebním prvkem takových systémů jsou měniče, tedy výkonová elektronika. 

Existují aplikace, které jsou tak náročné na spolehlivost, že v nich bylo použití výkonové elektroniky (případně 

elektrického motoru) před dvaceti lety téměř nemyslitelné. To se ale zlomilo a elektrifikace je na postupu, 

nicméně nároky na spolehlivost celého systému se nesnížily. 

Jestliže je měnič stavebním kamenem celého pohonu, pak je tranzistor stavebním kamenem samotného měniče. 

Selže-li tranzistor, významně (ne-li fatálně) to ovlivní funkčnost a spolehlivost měniče, potažmo pohonu, 

potažmo celé aplikace. Sledovat aktuální kondici samotného tranzistoru, porovnávat ji s ostatními a na základě 

vybraných diagnostických metod vhodně upravit pracovní režim anebo dokonce topologii měniče – to je jeden ze 

způsobů, jak mít spolehlivost měniče pod kontrolou. Tuto cestu tato dizertační práce prošlapává, a proto ji 

považuji v rámci oboru silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika za aktuální. 

2. Cíl práce, jeho splnění a originální přínos 
Cílem práce je návrh IGBT budiče, který bude připraven na implementaci diagnostických algoritmů založených na 

analýze přechodových dějů spínaného tranzistoru.  

Volba FPGA je vzhledem k očekávaným rychlostem přechodových dějů správná. Samozřejmě by to pro finální 

produkt nebylo laciným řešením, ale pro účely výzkumu a vývoje diagnostických metod zde není kompromis na 

místě. Eventuální zjednodušení a optimalizace obvodového i programového řešení se nabízí jako další postupný 

krok vývoje produktu. 

Originalitu zvoleného přístupu spatřuji v nekompromisním obvodovém řešení. Není zde použito na trhu 

dostupných integrovaných obvodů, které by sice zjednodušily návrh, ale svou podstatou by limitovaly některé 

funkce a vlastnosti, jež bude nutné testovat a ladit při následné implementaci různých diagnostických metod. 



Nutno dodat, že zvolený přístup bude oceněn právě až při jeho využití pro implementaci algoritmů, což ovšem 

nebylo cílem této práce. 

3. Publikace doktoranda 
Podle výčtu všech publikací doktoranda lze usoudit, že byl aktivní po celou dobu své doktorské etapy. Navíc se 

postupem času stával z marginálního spoluautora hlavním autorem, v některých případech i jediným, což svědčí 

o přirozeném a správném vývoji. Většina publikací druhé poloviny doktorské etapy se přímo týká tématu této 

dizertační práce. 

4. Výsledné posouzení dizertační práce 
Ze způsobu zpracování práce, jejích výsledků a na základě bohaté publikační činnosti lze usoudit, že doktorand 

během studia nabyl vědecké erudice a že zvládá systematickou a koncepční výzkumnou práci. Velmi pečlivé 

a úhledné zpracování práce lze doporučit i jako studijní materiál pro stávající doktorandy. Zvládnutá je i úvodní 

rešerše aktuálního stavu SW a HW diagnostiky. Vypracování v angličtině s sebou přináší na některých místech 

kostrbatý slovosled, nicméně z textu lze technický význam sdělení snadno pochopit. 

Doktorand získal významné znalosti a zkušenosti v oblasti elektrických pohonů, tranzistorových měničů, jejich 

topologií a způsobu řízení. Do detailu pochopil princip činnosti IGBT, včetně jeho přechodových dějů a vlivu 

budiče na správnou činnost IGBT. Zvládl aplikaci FPGA, včetně HDL jazyka a návrh šestivrstvých desek plošných 

spojů (což není pro FPGA a předpokládané velmi vysoké frekvence signálů triviální zadání). 

Věřím, že nabyté zkušenosti a znalosti využije ve své budoucí akademické, výzkumné či průmyslové práci. Získané 

dovednosti mu poskytují skvělý základ pro další specializaci. Navíc, na jeho výsledky lze snadno navázat prací 

dalších studentů, což je naplněním jednoho z důležitých smyslů postgraduálního studia. 

5. Závěr a doporučení 
Jsem přesvědčen, že předložená dizertační práce je nesporným přínosem k dané problematice. Práce splňuje 

zadané cíle a dizertant prokazuje tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a teoretické znalosti na velmi dobré 

úrovni. 

K úplné spokojenosti bych očekával demonstraci plné funkčnosti navrženého budiče. Z objektivních důvodů tato 

třešinka na dortu chybí, nicméně paralelně téma posunují a rozvíjejí další doktorandi, a tak lze očekávat rychlé 

doladění HW problémů a plynulou návaznost aplikace diagnostických algoritmů. 

Podle mého názoru předložená dizertační práce splňuje po odborné i formální stránce obecně uznávaná kritéria 

standardně kladená na dizertační práce v daném oboru, a proto doporučuji dizertační práci k obhajobě a na 

základě úspěšného průběhu její obhajoby pak udělení titulu „Ph.D.“ v oboru Silnoproudá elektrotechnika 

a elektroenergetika. 
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