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Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 88. 

Slovní hodnocení: 

Bakalářská práce je přehledně rozdělena do 4 částí. V teoretické části se student zabývá obecnou 
teorií antén a druhy komunikaci v blízkosti lidského těla. V následující části je pozornost obrácena 
k Yagi-Uda anténě a vlnovodu integrovaného do substrátu. Vhodně je celá problematika popsána a je 
vidět, že se student vše správně pochopil. Z toho také vyplývá velmi dobrá práce s literaturou. Třetí 
část se věnuje modelování anténní struktury. V poslední části se student věnuje samotné výrobě a 
měření anténní struktury.  

V práci postrádám popis sítě, která byla vytvořena pro výpočet, jelikož tato síť má zásadní vliv na 
výsledky simulací. Nebyla zde diskutována problematika vzdálenosti anténní struktury od fantomu, což 
je velmi důležitý aspekt impedančního přizpůsobení a tvaru vyzařovacích charakteristik. 

Student velmi kvalitně popisuje napájecí SIW strukturu, konkrétně výkonovými děliči. Pozornost také 
věnoval parametrické analýze celé struktury, kterou považuji za více než dostatečnou. V této analýze 
pozoroval vliv jednotlivým rozměrů struktury na směrové charakteristiky a činitele odrazu. Konečné 
porovnání výsledků naměřených a simulovaných hodnot vykazuje nepatrné odchylky, což potvrzuje 
kvalitní návrh celé antény.   

Přes zmíněné nedostatky doporučuji práci k obhajobě.    

Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem jste vytvořil výpočetní síť v programu CST microwave studiu? Jakým 
způsobem může tato síť ovlivnit výpočty.  

2. Co všechno může ovlivnit vzdálenost mezi anténou a fantomem a proč?   
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