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Celkové hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení bakalářské práce: 
Hodnocení práce. Počet bodů 

1. Splnění požadavků zadání 20 z 20 
2. Odborná úroveň práce 50 z 50 
3. Interpretace výsledků a jejich diskuse 20 z 20 
4. Formální zpracování práce 1 z 10   

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 91. 

Slovní hodnocení: 

Autor měl splnit nelehký úkol. Navzdory tomu, že téma práce je náročné, byly všechny požadavky 
splněny. Práce podle mne je na úrovni úspěšné diplomové práce. Připomínky bych však měl 
k formálnímu zpracování práce. Na začátku bych chtěl poznamenat, že všechny odkazy týkající se 
čísel stránek platí pro číslování na konci každé stránky (ne číslování, které je zobrazováno programem 
pro prohlížení elektronické verze textu). 

Takže připomínky: 

1. Na str. 12 je uveden vzorec (9), do kterého jsou dosazeny hodnoty a výsledek je prý 60,969dB. 
Není to pravda, výpočtem se lehce zjistí, že správný výsledek je - 60,969 dB. Následné tvrzení, 
že úroveň potlačení je 60,969 dB, je správné. 

2. Strana 28: místo „… podle Obrázek 16 …“ patří nepochybně „… podle obrázku 16…“ 
(druhý řádek od shora). 

3. Místo „… vhodným designem layoutu…“ se jistě více hodí slovní spojení „… 
vhodným návrhem plošného spoje …“ (strana 29 7. řádek shora). 

4. Strana 32, název odstavce 3.4.2.7 Biasovací část: bylo by určitě vhodné použít např. 
Část pro nastavení pracovního bodu nebo nějak podobně, hlavně česky a odborně. 



5. Strana 34: před začátkem vysvětlování funkce obvodu je nutné uvést obrázek, ke 
kterému se celé vysvětlení váže. Tato chyba se v práci opakuje vícekrát. 

6. Opět na straně 34 je nevhodné slovní spojení Při návrhu designu plošného spoje…, 
což je vlastně po přeložení Při návrhu návrhu plošného spoje… . Zde to působí 
opravdu komicky. 

7. Str. 38 odstavec 3.5 opět nevhodný výraz biasování, daleko lepší vstupní obvod 
nastavení pracovního bodu, nebo nějak podobně, opět hlavně česky a odborně, po 
odborné stránce výraz biasování není nic! 

8. V tomtéž odstavci kondenzátor C? (mimochodem stejně je označen i na Obr. 27 jako 
C?) by bylo vhodné očíslovat. 

9. Obrázek 27 strana 39: Titulek by asi měl být Schéma zapojení referenčního návrhu 
koncového stupně a dále je zde chyba ve schématu. Balun T1 je evidentně špatně 
zapojen, protože tak, jak je na obrázku nakresleno, by napětí za R1 bylo nula (spojeno 
k zemi) a nedostalo se na hradla MOSFETů výkonového stupně. Správné zapojení je 
např. v dokumentu: Document Number: MRFE6VP61K25H, Rev. 4.1, 3/2014 na str. 10, 
obr. 14, nebo v RF Power Reference Design Library 2 Meter Amateur Reference Design 
str.3 obr. 3. 

10. Na str. 42 je vztah (34), o kterém autor tvrdí, že platí pro paralelní spojování indukčností, ale 
jaksi zamlčel, že pouze v případě, že indukčnosti nemají mezi sebou magnetickou vazbu. 

11. Opět na str. 42 v odstavci 3.6.3 součástky, je chyba. Napěťová pevnost kondenzátorů se nedá 
počítat podle vztahu (34), který se týká paralelního spojování indukčností – viz bod 10. 

12. Na obr. 47 (str. 57) je Závislost výkonu koncového stupně na vstupním budícím výkonu. 
Jsou zde dva průběhy, jeden červený a druhý modrý a není jasné, co je co. Bylo by vhodné 
doplnit graf nějakou legendou. 

13. Na str. 60, kde je uveden seznam literatury, nefungují odkazy uvedené [15] a [16]. Za to ovšem 
autor v žádném případě nenese odpovědnost, uvádím to zde jen pro úplnost. 

14. Poslední připomínka se týká celkového provedení práce. Je zde uvedena řada vzorců a 
vztahů, které autor určitě převzal z literatury. Protože tyto vzorce a vztahy jsou zde uvedeny 
bez odvození (což vůbec nesnižuje úroveň práce) a dá se předpokládat, že jsou převzaty 
z literatury, bylo by velice vhodné uvést u každého vzorce, kde a v které v literatuře jej lze 
nalézt, aby bylo možno zjistit eventuálně nějaké podrobnosti. 

Na závěr bych měl otázku: Ať autor vysvětlí funkci balunu T1 na obrázku 27. 
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