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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
 
1. Splnění požadavků zadání. 
Předložené řešení diplomové práce představuje svojí náročností úkol spíše vyšší složitosti 
v němž je nutné tvůrčím způsobem řešit rozdělení činnosti mezi technické a programové 
prostředky systému. Zadání, které je v práci vloženo, popisuje dostatečně podrobně všechny 
potřebné činnosti, takže tato úloha (HW-SW Co-design) je splněna již tím, že při řešení byly 
autorem práce dodrženy všechny body zadání. Tuto skutečnost hodnotím kladně.  
 
 
 
 
2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
Struktura textu a logická skladba kapitol plně odpovídá potřebám popisu vlastností 
navrhovaného systému, rozsah a návaznost jednotlivých částí práce. Teoretická část je 
kompaktní a srozumitelná, ale na druhé straně nezabíhá do zbytečných podrobností. 
K jazykové stránce mám několik připomínek, které se týkají terminologie. Na str. 8 jsou 
uvedeny termíny „přetečení“ a „podtečení“; správné termíny by měly znít přeplnění a 
výpůjčka. Na str. 20 je uveden termín „hodinový signál“, raději bych četl synchronizační 
signál. Na str. 42 se v textu objevuje pojem testování. S ohledem na to, že se neuvažuje 
přítomnost poruchy se jedná o verifikaci návrhu. Úroveň obrazové části práce je dobrá.  
 
 
 
 
3. Hodnocení výsledků diplomové práce. 
Dosažené výsledky jsou doloženy četnými výsledky simulací návrhu systému. Funkčnost 
technického nebo programového řešení systému byla ověřena pomocí realizace systému na 
„SmartFusion Evaluation Kit“ včetně odladění programového vybavení.  
 



 
 
 
4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Práce na návrhu je velmi dobrým příkladem aplikačního využití moderních technických 
prostředků pro konkrétní systém, jeho inovační charakter spočívá v paralelním řešení 
vyhodnocování souřadnic snímaných v reálné prostředí. Výsledky jsou využitelné v praxi. 
 
 
 
 
5 Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
Výběr studijních pramenů je representativní a jejich vztah k zadání a tématu práce je 
potvrzením toho, že výrobce, jehož prostředky byly zvoleny, jsou velmi dobře podpořeny 
obchodní politikou výrobce pro nasazení v praxi. Jedná se o náročnou aplikaci, ve které se 
návrhář musí dobře orientovat v komplexních požadavcích jak programovatelného prvku 
FPGA, tak také ve tvorbě programového řešení algoritmů ve vyšším programovacím jazyce 
vestavěného procesoru.  
 
 
 
 
6. Otázky k obhajobě. 
Uveďte, prosím, jak hodnotíte navržený systém z hlediska spolehlivosti, příkonu a ceny 
celkového řešení. Jakého přínosu bylo dosaženo použitím prvků programovatelného 
hradlového pole FPGA pro možnost inovace systému při vývoji dalších zlepšení funkce 
zařízení. Jaká bude cena příští inovace výrobku? 
 
 
 
7. Souhrnné hodnocení. 
Diplomová práce je velmi dobrým příkladem moderního trendu návrhu elektronického 
zařízení, které sice vyžaduje kombinaci znalostí návrhu analogových obvodů a číslicového 
systému doplněného procesorem s řízením výpočtů programem, ale představuje zároveň 
velmi spolehlivé řešení na bázi moderních polovodičových součástek. 
 
 
 
 
8. Práci hodnotím: výborně. 
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Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 



 
  
 


