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Slovní hodnocení: 

Student Jaroslav Zechmeister se ve své bakalářské práci věnoval návrhu dielektrické rezonátorové 

antény s kruhovou polarizací. V teoretické části se student věnuje návrhu dvou dielektrických antén 

s kruhovou polarizací, které se liší tvarem budící štěrbiny. Tato část obsahuje minimum návrhových 

vztahů, do kterých autor zmatečně dosazoval nesprávné hodnoty obdržené pomocí studentem citované 

webové kalkulačky (viz zdroj [13]). Některé navrhované části antény neodpovídají teoretickým 

poznatkům. Pro samotnou realizaci si student vybral pouze jednu dielektrickou rezonátorovou anténu 

s kruhovou polarizací, kterou podrobil simulacím výrobního procesu. Poslední kapitolu student 

věnoval porovnání simulovaných výsledků s výsledky měřenými, ale bez porovnání vyzařovacích 

diagramů, které v práci postrádám. Zároveň bych uvítal pečlivěji vysvětlený důvod, proč je 

realizovaná anténa frekvenčně posunuta. Závěrem lze konstatovat, že student zadání splnil. 

Po formální stránce na mě předložená práce působí, že byla psána v časovém presu, který se projevil 

v překlepech, chybějících jednotkách, uvedení vztahů bez citace, odkazech na chybné vztahy apod. 

Z výše uvedených důvodů hodnotím bakalářskou práci studenta Jaroslava Zechmeistera 67 body. 

Otázky k obhajobě: 

1) Na straně 12 se hodnota ls rovná 9,48 mm a v následném výpočtu je parametr roven hodnotě 

1,945 mm. Který výsledek je správný a který platí? 

2) Podle kterých vztahů jste vypočítal hodnotu  λg na straně 12? 

3) Jakým způsobem byly simulovány jednotlivé vzduchové bublinky, které mohou vzniknout při 

slepení desek DRA? 

4) Můžete během své prezentace ukázat porovnání vyzařovacích diagramů? 
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