
poskytneme odbornou podporu

finančně podpoříme 

nabídneme profesionální zázemí a technologie

Napište svou 

BAKALÁŘSKOU, DIPLOMOVOU 

 či DIZERTAČNÍ PRÁCI 

v  Rohde & Schwarz

ve Vimperku

     



Je pravý čas 
uskutečnit to, 
o čem jste dříve 
pouze snili!
Láká vás práce na pilotních projektech? 
U nás na nich můžete pracovat. Od prvního dne! 
Nejdůležitější je dobrý nápad a je jedno, kdo je 
autorem. A dobrých nápadů není nikdy dost!

Kdo jsme? Jsme jeden z nejvýznamnějších 
průkopníků nových technologií. Například v měřicí 
technice pro rádiovou komunikaci a digitální vysílání. 
Patříme ke špičce v oboru i v oblastech řízení letového 
provozu a kybernetické bezpečnosti.

K udržení této pozice potřebujeme právě vás – čerstvé 
absolventy VŠ, praktikanty, pracující studenty.

Rádi podpoříme vaši bakalářskou, 
diplomovou či dizertační práci!



Vyberte si jedno z témat, 
které naleznete na následujících stránkách 
a kontaktujte nás na marketing.vimperk@rohde-schwarz.com

Studujete elektrotechnickou fakultu 
a chystáte se psát bakalářskou, 
diplomovou nebo dizertační práci?

Pojďte ji psát k nám!

Nabízíme profesionální zázemí 
a odbornou pomoc.



ROHDE & SCHWARZ je nadnárodní 

soukromá společnost podnikající v 

oblastech elektronických testovacích 

a měřících přístrojů, informačních 

technologií a radiokomunikací. 

V současnosti je ROHDE & SCHWARZ 

zastoupena ve více jak 100 zemích světa.

Ve Vimperku působí od roku 2001.   

V současnosti zaměstnává téměř 800 

zaměstnanců a patří tak k největším 

zaměstnavatelům v regionu.

KDO JSME?

Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. 
Špidrova 49, 38501 Vimperk, CZ
marketing.vimperk@rohde-schwarz.com
www.vimperk.rohde-schwarz.com



ČÍM SE VE VIMPERKU
ZABÝVÁME? Měřicí technika 

– signální generátory, 
spektrální analyzátory 

a měřiče signálů

Přístroje 
na zpracování 

obrazu

Měřicí 
technika 

- osciloskopy

R&S®RTO 
Digital 
Oscilloscope

VENICE 
Broadcast Systems

R&S®ZNL / ZNLE Vector Network Analyzer

ČÍM SE VE VIMPERKU
ZABÝVÁME?

Komponenty 
vysílačů, 

zesilovače pro 
vysílačeSLx8000
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Návrh generátoru referenční úrovně 

Prostudujte metody stabilizace úrovně vysokofrekvenčního signálu      
a navrhněte metodu, která dokáže kompenzovat vnější vlivy okolního 
prostředí (teplotní změny, změny napájecího napětí atd.).

Navrhněte generátor harmonického signálu o kmitočtu 1GHz   
s vysoce stabilní výstupní úrovní 0dBm, -10dBm a -20dBm,            
který bude sloužit jako zdroj referenční úrovně.

Realizujte funkční prototyp navrženého generátoru a změřte časovou   
a teplotní závislost změny úrovně v rozmezí teplot 0°C až 50°C.

Téma
  

Náplň práce:
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Diplomová práce pro akreditovanou 
kalibrační laboratoř

Téma
  

Popište návrh měření signálového generátoru do 67 GHz. Stanovte 
měřené veličiny a veličiny, které mají negativní vliv na kalibraci. 
Popište teorii stanovení nejistot měření.

Zpracujte návrh měření kalibrovaných veličin (popř. přístroje) 
realizovaných v akreditované kalibrační laboratoři firmy   
Rohde & Schwarz ve Vimperku včetně výpočtu nejistot.

Realizujte navržená měření s variací parametrů ovlivňujících  
kalibrace. Zpracujte výsledky a proveďte vyhodnocení    
popř. doporučení ke zlepšení prací v laboratoři.

Další variantou je zpracování automatizovaného měření.

Náplň práce:
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Návrh a realizace měřicího systému 
pro ověření parametrů OCXO oscilátoru

Vytvořte zapojení adaptéru, kterým je DPS připojena ke spínacímu poli. Toto pole 
slouží k připojování měřicích přístrojů k DPS.

Vytvořte měřicí program v sequencéru. Naprogramujte měřicí kroky podle 
předepsaného postupu.

Teoretická část:

• Rozbor použití OCXO v měřicích přístrojích.      
• Rozbor měřicího postupu pro OCXO.       
• Rozbor HW/SW části měřicího zařízení.

Praktická část:

• Vypracování podkladů pro zapojení měřicího adaptéru.    
• Zapojení měřicího adaptéru podle vlastní dokumentace.    
• Naprogramování sekvence měřicích kroků pro analýzu OCXO oscilátoru. Měřené 

parametry a měřicí přístroje vychází z teoretické části práce. Realizace pomocí 
interního sequencéru Rohde & Schwarz.

• Naprogramování jednotlivých měřicích kroků do sequencéru (jazyk C).

Téma
  

Náplň práce:
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Kompozitní materiály v elektrotechnice

Vytvořte přehled kompozitních materiálů použitelných    
v EGB výrobních prostorech.

Teoretická část:

• Rozbor kompozitních EGB materiálů.

• Obrábění těchto materiálů – volba obráběcích nástrojů    
a ideálních řezných podmínek.

Praktická část:

• Ověření faktů z praktické části.

Téma
  

Náplň práce:
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Lepení kovových a nekovových materiálů

Vytvořte ucelený přehled metod a principů lepení    
včetně aktuálně použitelných materiálů.

Teoretická část:

• Rozbor principů lepení kovů a nekovových materiálů.    
• Rozbor používaných materiálů.      
• Rozbor moderních lepidel.

Praktická část:

• Ověření několika metod lepení a druhů lepidel v praxi.   
• Vyhodnocení degradace spoje v čase a působení různých 

externích vlivů. 

Téma
  

Náplň práce:
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Pneumatické řídící a akční členy

Vytvořte přehled pneumatických členů a jednoduchého výukového systému.

Teoretická část:

• Principy využívané v oblasti pneumatiky.      
• Rozbor teorie pneumatických prvků.       
• Přehled nejčastěji používaných prvků.

Praktická část:

• Vytvoření školícího systému se základní škálou pneumatických prvků.

Téma
  

Náplň práce:
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Návrh sedmé osy robota UR10

Navrhněte sedmou osu robota UR10 umístěného    
na pracovišti zkušebny desek plošných spojů.

Teoretická část:

• Návrh sedmé osy robota UR10 umístěného na pracovišti 
zkušebny DPS. Požadavky: co nejlehčí konstrukce 
s dostatečnou tuhostí pro zajištění přijatelné opakovatelnosti.  

• Koncepční návrh řízení sedmé osy robotické ruky mezi 
automatizovanými pracovišti. Základní testy na zmenšeném 
modelu v laboratoři.

• Návrh a výroba univerzálního gripperu pro uchopování  
DPS umístěného na kooperativním robotu UR10.

Praktická část:

• Vytvoření výrobní dokumentace sedmé osy.    
• SW testy řízení osy s robotem.

Téma
  

Náplň práce:
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Návrh univerzálního gripperu pro robota

Navrhněte a vyrobte univerzální gripper robota UR10    
umístěného na pracovišti zkušebny desek plošných spojů.

Teoretická část:

• Návrh a výroba univerzálního gripperu pro uchopování DPS  
umístěného na kooperativním robotu UR10. 

• Rešerše – pneumatické řešení/elektrické řešení. 

• Implementace nejrůznějších čidel – laserové pravítko,    
kontaktní čidla atd.

Praktická část:

• Vytvoření výrobní dokumentace.       
• Výroba a integrace gripperu na robota UR10.

Téma
  

Náplň práce:
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Přesná lokalizace robota v prostoru

• Navrhněte metodu přesné lokalizace robota v prostorách výrobní haly.   
• Implementujte systém na vybraný robot.      
• Otestujte přesnost v reálných podmínkách výrobních prostor.

Teoretická část:

Rešerše tématiky lokalizace robota v prostoru.

Praktická část:

Programování a implementace zvolené metody lokalizace   
na vybraného robota.

Téma
  

Náplň práce:
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Optimalizace skladu prázdných obalů 
v Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.

Navrhněte optimalizaci skladu prázdných obalů, doporučení úprav 
současného systému objednávání prázdných obalů a správu výše zásob 
obalových jednotek v závodě Rohde & Schwarz ve Vimperku.

Seznamte se se současným procesem svozu a rozvozu prázdných obalů 
včetně systému pro jeho objednávání v Rohde & Schwarz ve Vimperku. 
Popište jednotlivé druhy prázdných obalů, jejich umístění ve skladu a 
jejich tok v závodě, použijte grafického znázornění.

Na základě zjištěných dat navrhněte minimální množství zásob pro 
jednotlivé druhy obalů, které budou následně sloužit jako podklad k 
optimalizaci skladových zásob a systém pro přepočítávání optimálního 
skladového množství.

Zhodnoťte pozitiva a negativa systému pro objednávání těchto obalů. 
Navrhněte optimalizaci skladu (layout), úpravu objednávacího systému 
a jednotlivé trasy svozu prázdných obalů.

Téma
  

Náplň práce:
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Zavedení konceptu Milk Run 
v Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.

Tématem práce je problematika zásobování materiálem metodou Milk Run 
v závodě Rohde & Schwarz Vimperk, konkrétně zásobování  mezi hlavním 
skladem a výrobními halami.

Analyzujte logistický řetězec v Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. 
včetně metod zásobování výrob a předvýrob. Zpracujte teoretický základ 
metody Milk Run a navrhněte její možná využití a zavedení do procesu 
zásobování ve vimperském závodě.

Zanalyzujte jednotlivé výrobní haly, které mají být metodou Milk Run 
zásobovány, proveďte materiálovou analýzu a navrhněte manipulační 
techniku, trasy, četnost návštěv a úpravy v současném informačním 
systému, který vnitropodnikový transport využívá.

Zhodnoťte svůj návrh zavedení metody Milk Run s předpokládanými  
přínosy v oblasti zásobování.

Téma
  

Náplň práce:

11



Návrh systému pro zpětnou sledovatelnost 
v rámci procesu osazování DPS

Navrhněte a specifikujte systém a proces zpětné sledovatelnosti 
(traceability). 

Analyzujte současný stav zpětné sledovatelnosti v procesu osazování 
elektronických sestav. Identifikujte potenciál pro lepší sledovatelnost 
komponent, výrobků a procesů. Zhodnoťte přínos vyšší sledovatelnosti 
v případě stažení výrobku od zákazníků (interních/externích) z důvodu 
jejich nekvality. Definujte slabá místa a navrhněte nápravná opatření 
k jejich odstranění. 

Navrhněte a popište optimální proces zpětné sledovatelnosti v rámci 
výrobní linky automatického osazování elektronických sestav.

Téma
  

Náplň práce:
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Vliv prostředí parametrů šablonového tisku 
na jeho kvalitu

Popište a vyhodnoťte přímé parametry (sítotisková šablona, tlak stěrky, 
rychlost tisku, pájecí pasta) a nepřímé parametry (teplota, vlhkost, 
roztažnost tištěného spoje) procesu tisku pájecí pasty při osazovaní 
desek plošných spojů. Parametry procesu prakticky ověřte a vyjádřete 
kvalitativní aspekty prostřednictvím „Ishikawa“ diagramu. 

Optimalizujte layout sítotiskových šablon s ohledem na složitost 
osazovaných součástek. Optimalizujte konečné úpravy šablony   
(př. plasma coating) a navrhněte vhodný koeficient smrštění  
sítotiskové šablony TOP strany při osazování oboustranných sestav. 

K dispozici dostanete in-line sítotisk Dek Horizon03iX. Součástí práce 
je praktické testování různých parametrů stroje na výsledný tisk. 
Ověření tisku lze realizovat na stroji SPI Parmi. Cílem práce je 
navrhnout nastavení sítotisku pro různé typy pájecích past a pro různá 
provedení sítotiskových šablon.

Téma
  

Náplň práce:
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Vysoušení tištěných spojů ve vysoké teplotě 
nebo v prostředí s nízkou relativní vlhkostí

Vypracujte studii o působení okolního prostředí na vysoušení tištěného 
spoje. Definujte dobu vysoušení tištěného spoje s ohledem na jeho 
design. Porovnejte vysoušecí metody – vakuum, nízká relativní vlhkost, 
vysoká teplota. 

Cílem je doporučit pravidla, za kterých lze vysoušet tištěné spoje   
v prostředí s nízkou relativní vlhkostí nebo v komoře s vysokou teplotou 
a zároveň tyto metody porovnat se stávající metodou - vakuum. Tyto 
pravidla musí být v souladu s následnou zpracovatelností tištěného 
spoje.

Téma
  

Náplň práce:
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Optimalizace dělení osazených desek 
plošných spojů

Vypracujte studii technologických možností dělení osazených desek 
plošných spojů. Popište výhody a nevýhody těchto technologií a vliv 
jednotlivých technologií dělení na kvalitu a rychlost řezu. Výhody 
implementace laserového dělení porovnejte s mechanickým 
frézováním. Určete podmínky zavedení technologie laserového 
dělení jako náhrady za mechanické dělení frézou. 

Ověřte teoretické předpoklady na praktických testech s deskami 
plošných spojů různé integrace vrstev a typů materiálů. Při testech 
využijte stávající technologie mechanického řezání CNC frézou 
Asys. S dodavatelem laseru lze domluvit testy laserového dělení. 
Vyhodnoťte drsnost povrchu řezu a poréznost řezu na mikroskopu.

Téma
  

Náplň práce:
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Optimalizace procesu nanášení pájecí pasty 
pomocí dávkovače

Seznamte se s procesem nanášení pájecí pasty na desku plošného 
spoje. Pro konkrétní technologii automatického nanášení pomocí pístu 
se šroubovým posuvem nalezněte parametry, které ovlivňují kvalitu 
procesu. Především se zaměřte na minimální a maximální dosažitelné 
množství na bod, opakovatelnost a rychlost procesu. 

Proveďte a vyhodnoťte experiment k nalezení vhodného nastavení  
pro produkci. Navrhněte kontrolní test, kterým by bylo možné provádět 
pravidelné ověřování procesu a sledovat jeho stabilitu.

Téma
  

Náplň práce:
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made by Rohde & Schwarz 
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